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คํากลาวนํา
๑

คุณศักดา โมกขมรรคกุล เปนผูท่ีผูพิพากษา ใหความเคารพนับ
ถืออยางมากทานหนึ่ง ทานเปนผูท่ีประกอบดวยคุณงามความดี ท่ีทุกคน
ระลึกถึงและพูดถึงอยูตลอดเวลา

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในยุคท่ีทานข้ึนมาดํารงตําแหนงประธานศาล
ฎีกานั้น ส่ิงหนึ่งซ่ึงทานไดทําสําเร็จ ก็คือ ทานสามารถทําใหคดีท่ีค่ังคาง
อยูในศาลฎีกาลดลงไปไดเร่ือยๆ จนกระท่ังในทายท่ีสุด ผูพิพากษาใน
ศาลฎีกาตองแยงกันทํางาน เพราะไมมีคดีจะตัดสิน

หลังจากนั้นแลว ก็ไมมีเหตุการณอยางนั้นเกิดข้ึนอีกเลยจนบัดนี้
คดีค่ังคางศาลฎีกาอยูอีกมาก วิธีการเชนนั้นเปนวิธีการท่ีใครๆ ก็อยาก
จะใหมีอีก แตก็ยังไมทราบวาจะทําไดอยางไร

ผลแหงความดีอันนั้นอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนท่ีประจักษตอมาก็คือวา 
หลังจากพนตําแหนงไปแลวไมนาน ทานก็ไดรับพระมหากรุณาโปรด
เกลาโปรดกระหมอม ใหเปนองคมนตรี ซ่ึงกระผมคิดวาทานคงไมเคย
คาดฝนมากอนเชนเดียวกัน
                                                                                                              
๑
นายสมศักด์ิ วงศยืน ผูพิพากษาอาวุโสในศาลอาญา กลาวนําในนามของคณะผูอาราธนา 

(นายสมศักด์ิ วงศยืน เคยรับราชการอยูกับนายศักดา โมกขมรรคกุล ยาวนาน เริ่มแต

ครั้งท่ีทานอดีตประธานศาลฎีกา ดํารงตําแหนงเปนผูพิพากษาหัวหนาศาลท่ีจังหวัด

อุดรธานี และตอมา ในสมัยท่ี นายศักดา โมกขมรรคกุล ดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกา 

นายสมศักด์ิ วงศยืน ก็ไดเปนผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา กอนท่ีจะเปนประธาน

แผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา แลวมาเปนผูพิพากษาอาวุโสในศาลอาญา ในปจจุบัน)



ผูพิพากษา ตั้งตุลาฯ๒

๒

ในฐานะท่ีไดใกลชิดกับทานมากคนหนึ่ง เคยรับราชการกับทาน
ต้ังแตคร้ังท่ีทานเปนผูพิพากษาหัวหนาศาลท่ีจังหวัดอุดรธานี ไดทราบดี
ถึงอุปนิสัยใจคอ ความสมถะเรียบงาย และความมีจริยวัตรและอุปนิสัย
สวนตัววาทานเปนคนอยางไร และความดีงามนั้นก็เปนท่ีประจักษแก
คนท่ัวไป จึงทําใหเปนท่ีปรากฏอยูจนทุกวันนี้

กระผมไดมาคิดกับคุณหญิงสํารวยวา ในโอกาสท่ีจะมีการพระ
ราชทานเพลิงศพในอีกประมาณ ๒-๓ เดือนขางหนา นาจะมีธรรมะดีๆ 
สักเร่ืองหน่ึง เพื่อท่ีจะจัดทําหนังสือเปนท่ีระลึก แลวก็มีความเห็นพอง
ตองกันวา นาจะไดฟงธรรมะจากพระเดชพระคุณทานเจาคุณเอง สวน
หัวขอก็แลวแตทานจะเห็นสมควร

ถาถามความประสงคก็คือ อยากจะใหเปนเร่ืองธรรมะท่ีผู
พิพากษาท้ังหลาย ควรจะยึดถือไวใหม่ันคงในจิตใจ เพราะวาเอาเขา
จริงๆ แลว กระผมเอง โดยสวนตัวนัน้มีความรูสึกวา เร่ืองของธรรมะไม
ใชเปนเร่ืองท่ีเขาใจงายอยางท่ีคิด บางคร้ังกสั็บสนและบางครัง้กไ็มแนใจ
วาอะไรกนัแนท่ีควรจะยดึถือ จงึไดถือโอกาสมากราบนมินตทานไว ซ่ึงก็
ไดรับความกรุณาท่ีไดรับการนัดหมายในวันนี้ สุดแตพระเดชพระคุณ
ทานจะเหน็สมควร



ผูพิพากษา

ต้ังตุลาใหสงัคมสมในดุล
๑

อาตมภาพขออนุโมทนาท่ีคณะโยม มีคุณหญิงเปนผูนํา ไดมา
เยี่ยมเยือนที่วัด การที่อาตมภาพไดรับนิมนตใหแสดงธรรมในวันนี้ อาจ
จะเรียกวาเปนการสนทนากันในเร่ืองธรรมะที่เกี่ยวกับงานตุลาการ
หรือในเร่ืองของผูพิพากษา

การที่ไดจัดรายการซึ่งอาจจะเรียกวาการพบปะคร้ังนี้ข้ึน ก็เปน
เร่ืองของน้ําใจนั่นเอง คือน้ําใจของทานผูใกลชิด โดยเฉพาะในวงการ
ของตุลาการหรือผูพิพากษา ที่มีตอทานองคมนตรี ในฐานะที่ทานเปน
อดีตประธานศาลฎีกา ซึ่งไดทําคุณประโยชนไวแกวงการตุลาการ ซึ่งก็
คือ แกประเทศชาติ แกสังคมไทย

เมื่อทานจากไป ผูที่ใกลชิดและรูจักทานดี ก็มีความระลึกถึง โดย
มองเห็นคุณความดี ต้ังแตที่มีตอกันเปนสวนตัว และในวงงานใกลชิด 
แลวขยายตอไปถึงกิจการตุลาการทั้งหมด และกวางออกไปก็ถึงสังคม
                                                                                                              
๑
ธรรมกถา ตามคําอาราธนาของ คุณหญิงสํารวย โมกขมรรคกุล และผูพิพากษาบางทาน 

พรอมท้ังญาติมิตรของคุณหญิงสํารวย โมกขมรรคกุล ท่ีบริเวณกุฏิเจาอาวาส วัดญาณ-

เวศกวัน ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐
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ประเทศชาติ ซึ่งที่จริงก็ถึงโลกทั้งหมดนั่นเอง เพราะวาประเทศชาติก็
เปนสวนหน่ึงของโลก ถาประเทศชาติอยูไดดีมีความเจริญมั่นคง ก็เปน
สวนประกอบของโลก ที่จะทําใหทั้งโลกนี้มีความเจริญมั่นคงไปดวย

เร่ืองที่ทานอดีตประธานศาลฎีกาไดทําคุณประโยชนไวนั้น เปน
ที่ชัดเจนดังที่ทานผูกลาวนําไดทวนความสวนหนึ่งใหฟง นี้ก็แสดงวา
คุณความดีของทานเปนเร่ืองที่ประทับใจอยูในวงการของผูพิพากษา 
คุณประโยชนที่ทานทําไปแลว ก็เปนส่ิงที่ยั่งยืนอยู ทั้งในจิตใจคน และ
ทั้งในกิจการงานของประเทศชาติ

ตอนนี้ก็เปนเร่ืองของผูยังอยูที่วา เมื่อเห็นคุณคาความดีของทาน
แลว ก็มาแสดงน้ําใจตอทาน เราจึงจัดเตรียมการกันตางๆ โดยเฉพาะ
ในชวงนี้ใกลเวลาที่จะมีงานพระราชทานเพลิงศพ จึงไดเตรียมการใน
เร่ืองการจัดพิมพหนังสือ ซึ่งถือวาเปนการอุทิศกุศลอยางหนึ่ง

โดยเฉพาะการพิมพหนังสือแจกนี้ เปนเร่ืองของประโยชนระยะ
ยาว ซึ่งทางพระศาสนายกยองวาเปนธรรมทาน คือการใหธรรม ซึ่งถือ
วาเปนทานอันเลิศที่ชนะการใหทั้งปวง และถือวาเปนเอตทัคคะใน
บรรดาทานทั้งหลาย เพราะวาการใหธรรมเปนการเผยแพรคุณงาม
ความดี ซึ่งเปนหลักที่จะชวยดํารงจิตใจของคนและดํารงสังคม และทํา
ใหเกิดความเจริญปญญา คือเกิดความรูความเขาใจที่จะดําเนินชีวิต
ใหถูกตอง และดําเนินกิจการงานตางๆ ใหเปนไปดวยดี

ในการพบกันวันนี้นั้น ตัวอาตมภาพเองไมไดคิดไววาจะพูดเร่ือง
อะไร แตมองไปในแงที่นึกวาทานจะมาถามปญหาอะไร จึงคิดวาจะ
เปนไปในรูปของการถาม-ตอบ หมายความวา ทานมีคําถามเกี่ยวกับ
ธรรมะในแงที่เกี่ยวกับวงการตุลาการ หรือเกี่ยวกับเร่ืองของตุลาการ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๕

๕

หรือแมกระทั่งเกี่ยวกับนิติศาสตร เกี่ยวกับกฎหมายอะไรตางๆ จะต้ัง
คําถามอะไรข้ึนมาก็ได รูสึกวาจะมีแงดี ที่วาจะตรงกับจุดสนใจ ไมวา
จะมีอะไรที่เปนเร่ืองซึ่งยังสงสัย เปนจุดที่คางอยูในใจของวงการตุลา
การในเร่ืองเก่ียวกับธรรมะ จะเปนจุดที่มีความสําคัญก็ดี หรือเปนจุด
คางใจหรือสงสัย ก็ดี ในแงนั้นก็อาจจะเปนประโยชน ไมทราบทานจะ
เห็นเปนอยางไร ถาจะพูดในรูปที่คลายๆ วามาสนทนากัน

ตกลง ทานวาใหกลาวไปเร่ือยๆ ถาวาไปเร่ือยๆ ก็พูดถึงหลัก
ธรรมเบ้ืองตนกอน



- ๑ -

ปญญาตองสวางท่ัวถึงธรรม

ผูพิพากษาเปนตราชู

ดํารงตนอยูในธรรม ดํารงธรรมไวแกสังคม

เราถือกันวา ผูพิพากษาเปนผูทรงไวซึ่งความยุติธรรม เปนตราชู
ซึ่งทําหนาที่ที่เรียกวาดํารงธรรมไวใหแกสังคม

เมื่อจะดํารงธรรมไวใหแกสังคม ตัวผูพิพากษาเองก็ตองมีธรรม 
เปนผูต้ังอยูในธรรม หรือรักษาธรรมดวยตนเอง และจะใหเปนอยางนั้น
ได ก็ตองชัดเจนวา ธรรมที่ผูพิพากษาจะตองมีนั้นคืออะไร ผูพิพากษา
จะตองต้ังอยูในธรรมอะไร หรือวาธรรมสําหรับผูพิพากษาน้ันคืออะไร

เมือ่พดูถงึธรรมทีบุ่คคลนัน้บุคคลนี ้ หรือคนประเภทนัน้ประเภทน้ี
จะตองม ีโดยทัว่ไปกจ็ะนกึกนัถงึความประพฤติดีปฏิบัติชอบ การเปนอยู
หรือดําเนินชีวิตที่ดีงาม ตามหลักที่เรียกวาศีลธรรมบาง จริยธรรมบาง

สําหรับผูพิพากษา ซึ่งทํางานสาธารณะ คํ้าชูสังคม ก็แนนอนวา
ตองมีธรรมอยางที่เรียกวาศีลธรรมหรือจริยธรรมนั้น และตองมีไมใชแค
ในข้ันธรรมดาเทานั้น แตตองมีในระดับที่อาจจะเรียกวาเขมงวดเปน
พิเศษทีเดียว

อยางไรก็ตาม เมื่อพูดอยางจําเพาะ ธรรมในระดับความ
ประพฤติศีลธรรมทั่วไป ยังไมถือวาเปนธรรมสําหรับผูพิพากษา แตเปน
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เพียงธรรมสําหรับบุคคลที่จะมาเปนผูพิพากษา หรือเปนธรรมสําหรับผู
พิพากษาในฐานะท่ีเปนบุคคลหน่ึงในสังคม หรือเปนพลเมืองคนหนึ่ง

หมายความวา ความประพฤติตามหลักศีลธรรมทั่วไป เปนเพียง
สวนประกอบ แตเหนือนั้นข้ึนไป ผูพิพากษายังมีธรรมสําหรับการทํา
หนาที่เฉพาะของตนอีกตางหาก และธรรมสําหรับการทําหนาที่เฉพาะ
ของผูพิพากษานั่นแหละ ที่เรียกวา “ธรรมสําหรับผูพิพากษา”

แมโดยการเปรียบเทียบ งานของผูพิพากษาก็มิใชอยูในวงความ
ประพฤติทางศีลธรรมทั่วไป ความประพฤติที่อยูในศีลธรรมเปนเพียง
พื้นฐานที่รองรับการทํางานของผูพิพากษาเทานั้น แตธรรมสําหรับการ
ทํางานของผูพิพากษาตรงๆ แทๆ อยูที่เจตนา กับปญญา

ตัวงานของผูพิพากษาพูดไดวา อยูที่ธรรมสําคัญ ๒ อยาง คือ 
เจตนา กับปญญา ขยายความวา ถาพูดกวางๆ ก็เปนเร่ืองของการ
รักษาจิตใจ กับการมีและใชปญญา แตในที่นี้ ที่ใชคําวาเจตนา ไมพูด
วาจิตใจ ก็เพราะวา เร่ืองของจิตใจอยูที่เจตนา เพราะเจตนาเปนหัว
หนาและเปนตัวแทนของแดนจิตใจทั้งหมด เจตนาเปนตัวนํา ตัวทําการ 
เปนตัวเลือก ตัวตัดสินใจ

เจตนา จะตัดสินใจเลือกทําการใดและอยางไร ก็มีแรงจูงใจ
ตางๆ มีสภาพจิต เชน อารมณความรูสึกตางๆ ความสุข ความทุกข 
ความขุนมัว ความผองใส ตลอดจนคุณสมบัติ เชน คุณธรรมและบาป
ธรรมทั้งหลาย อันมากมายในแดนของจิตใจนั้น คอยหลอเล้ียงปรุงแตง
คอยสนองหรือมีอิทธิพลตอเจตนา แตในที่สุดก็ตองสําเร็จดวยเจตนาน้ี
แหละ  เพราะฉะนั้น ในดานจิตใจ งานของผูพิพากษาอยูที่การรักษา
และต้ังเจตนาใหถูกตอง
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ปญญา คือ ความรูเขาใจ ต้ังแตรูขอมูล รูขอเท็จจริง เขาถึงความ
จริง รูหลักและรูตัวบทกฎหมาย รูหลักการตัดสินคดี ฯลฯ พูดรวบยอดก็
คือรูธรรม

ถึงแมเจตนาจะตรง แตเจตนานั้นจะเลือกตัดสินไดถูกตอง 
เจตนาจะตองอาศัยแสงสวาง การบอกทาง การใหตัวเลือก และการแก
ไขปญหาดวยปญญา

เพราะฉะนั้น บนพื้นฐานแหงความประพฤติที่ดีงามมีศีลธรรม ผู
พิพากษาจะตองใชและตองจัดการธรรมสําคัญ ๒ อยาง คือ เจตนา กับ
ปญญา ใหดีใหพรอมและใหทํางานอยางไดผลดีที่สุด

เร่ือง เจตนา กับปญญา บนพื้นฐานแหงความมีศีลธรรมนี้ ควร
จะพูดขยายความอีกขางหนา

นี่คือธรรมสําหรับผูพิพากษา แตยังไมหมดเทานี้

จะตัดสินใหเปนธรรม

ตองรูธรรมท่ีเปนเกณฑตัดสิน

ธรรมสําหรับผูพิพากษายังมีที่สําคัญมากอีกเร่ืองหนึ่ง ซึ่งเปน
ธรรมที่มีชื่อตรงเลยวา “ธรรม”

อยางที่พูดแตตนวา ผูพิพากษาเปนผูทรงไวซึ่งความยุติธรรม 
เปนผูดํารงธรรมไวใหแกสังคม เปนตราชูของธรรม ตองเปนคนมีธรรม 
ตองตัดสินใหเปนธรรม ฯลฯ อะไรๆ ก็ธรรม

เมื่อพบคําวาธรรมในขอความตางๆ มากมาย บางทีก็สงสัยหรือ
อยางนอยก็ชักจะไมชัดวา คําวา “ธรรม” ในขอความตางๆ เหลานั้น มี
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ความหมายเหมือนกันหรือตางกัน ถาตางกัน ในแตละแหงมีความ
หมายวาอยางไร

เฉพาะอยางยิ่ง ในเมื่อหนาที่ของผูพิพากษาเปนเร่ืองเกี่ยวกับ
ธรรม หรือเปนการกระทําตอธรรมและเพื่อธรรมโดยตรง ถึงกับเปนผู
ดํารงธรรม และทําใหเกิดความเปนธรรม ฉะนั้น ผูพิพากษาจะตองมี
ความชัดเจนในเร่ืองธรรม วาธรรมคืออะไร มีความหมายวาอยางไร ไม
วาจะเปนความหมายรวม หรือความหมายเฉพาะที่

ถาเปดหาความหมายในพจนานกุรม พอดูแลว กอ็าจจะงงไปเลย 
อยางนอยกอ็าจจะรูสึกวา เปนเร่ืองทีต่องจดจาํ และทาํทาจะจาํไมไหว

ผูพิพากษาซ่ึงอยูกับธรรมนั้น ตองใหถึงข้ันที่วา พอเห็น พอพูดถึง 
หรือไดยนิคําวา “ธรรม” กม็องเหน็ความหมายทกุแงมมุทะลปุรุโปรงไปเลย

การที่จะเปนอยางนั้นได ผูพิพากษาจะตองมีความรูเขาใจใน
เร่ืองธรรมอยางทั่วตลอด คือรูระบบแหงธรรม อยางนอยรูระบบที่ใกล
ตัวที่สุด คือระบบแหง สภาวธรรม (ที่ปจจุบันนิยมเรียกวา สัจธรรม) 
จริยธรรม และ บัญญัติธรรม

ธรรมชุดที่ ๒ นี้ สัมพันธโดยตรงกับธรรมชุดแรกที่พูดถึงกอนแลว 
คือ ตองมีปญญาที่รูเขาใจเขาถึงธรรมเหลานี้ และเจตนาก็ตองมุงใหได
ผลตามธรรมเหลานี้ หรือใหเปนไปตามธรรมเหลานี้

เปนอันวา ธรรมสําหรับผูพิพากษา พูดไวที่นี่ ๒ ชุด คือ

ธรรมชุดที่ ๑ ปญญา กับ เจตนา
ธรรมชุดที่ ๒ ธรรมในระบบแหง สภาวะ จริยะ และ บัญญัติ

แคสองชุดนี้ก็พอ เพราะครอบคลุมธรรมทั่วทั้งหมดแลว ชุดแรก
อยูที่ตัวผูพิพากษา ชุดหลังอยูรอบตัวขางนอก และเปนจุดหมายของ
ชุดแรก
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เปนธรรม ก็ถูกตองตามความจริง

ถูกตองตามความจริง ก็ดีงาม

ทีนี้ กอนจะพูดถึงธรรมสําหรับผูพิพากษา ๒ ชุดนั้น ซึ่งเปนเร่ือง

ใหญสักหนอย ก็มาพูดคุยกันในขอปลีกยอยตางๆ เกี่ยวกับธรรม ให

เปนเร่ืองเบาๆ เปนพืน้ไว กอนจะพดูเร่ืองทีย่ากข้ึนไป

เราบอกวา ผูพิพากษาเปนผูทรงไวซึ่งความยุติธรรม เปนตราชู

อันทําหนาที่ที่เรียกวาดํารงธรรมไวใหแกสังคมนั้น

“ธรรม” นี้ แปลกันวา ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม

ความหมายที่เปนหลักเปนแกนของธรรมนั้น ก็คือ ความจริง

หรือสภาวะที่เปนอยูเปนไปของมันอยางนั้นๆ เปนธรรมดา

มนุษยเรานี้ ตองการสิ่งที่เกื้อกูลเปนคุณเปนประโยชนแกตน แต

ส่ิงทั้งหลายที่จะเกื้อกูลเปนคุณเปนประโยชนแกคนแทจริง จะตองสอด

คลองกับความจริง มิฉะนั้นก็จะไมเกื้อกูลเปนประโยชนไดแนแทยั่งยืน

ส่ิงที่เกื้อกูลเปนคุณประโยชนแกมนุษยแทจริง เรียกวาเปนความ

ดีงาม

ความดีงาม จึงอยูที่สอดคลอง คือถูกตองตามความจริง

ความจริงเปนหลักยืนตัว ความดีงามเปนคุณคาที่มนุษยตองการ 

ความถูกตองเปนความสัมพันธที่นาพอใจ ระหวางคุณคาที่มนุษย

ตองการ กับความจริงที่เปนหลักยืนตัวนั้น

ที่วาผูพิพากษาดํารงธรรมนั้น เราเนนความหมายในแงของการ
รักษาความถูกตอง ทําใหเกิดความถูกตอง หรือพูดใหตรงวาทําความ
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ถูกตองใหปรากฏ และความถูกตองที่วานั้นก็ข้ึนอยูกับความจริง แลว
ความจริงและความถูกตองนี้ก็พวงความดีงามมาดวย

ถาไมมีความจริง ไมมีความถูกตอง ความดีงามก็ไมแทไมจริง
เหมือนอยางที่คนหลอกลวงก็สามารถทําใหคนรูสึกวาเขาเปนคนดีได 
แตแลว ในเมื่อไมถูกตอง ไมตรงความจริง พอขาดความจริงเทานั้น ที่
วาดีก็หมดความหมายไป กลายเปนไมดี ดังนั้น ความจริงและความถูก
ตองจึงเปนเร่ืองสําคัญมาก

ทีนี้ ความจริงนั้น มีอยูเปนสภาวะของมันเอง หรือเปนธรรมดา
ของธรรมชาติ และความถูกตองก็อยูกับความจริงนั้นดวย แตเมื่อเร่ือง
มาถึงคน หรือวาเมื่อคนไปเกี่ยวของกับมัน ก็มีขอผูกพันข้ึนมา ซึ่งทําให
คนเกิดมีเร่ืองในภาคปฏิบัติวา

๑. จะทําอยางไร ใหความจริงนั้นปรากฎข้ึนมา เพราะวา บางที
ความจริงมอียู แตความจริงนัน้ไมปรากฏ

๒. จะทําอยางไร ใหคนดํารงอยูในความจริงนั้นได จะไดมีความ
ถูกตองที่จะตรึงหรือรักษาความดีงามไว และ

๓. จะทําอยางไร ใหคนทําการใหถูกตองโดยสอดคลองกับความ
จริงนั้น เพื่อใหคนอยูกับความดีงาม ซึ่งเปนคุณเปนประโยชนแกชีวิต
และสังคมของเขา

นีก่เ็ปนเร่ืองใหญทัง้นัน้ ตอนนี้ก็จึงเหมือนกับวา ในเร่ืองธรรมนี้
เรามอง ๒ ดาน คือ

หน่ึง มองดานความเปนจริงหรือตัวสภาวะกอนวา ความจริง
เปนอยางไร แลวก็
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สอง บนฐานของความจริงนั้น มองวา เราจะทําอยางไรให
มนุษยนี้ ดําเนินไปกับความจริงนั้น โดยอยูกับความจริง แลวก็ปฏิบัติ
ใหถูกตองตามความจริง

ตองครบทั้ง ๒ ข้ัน ขาดข้ันใดข้ันหนึ่งไมไดทั้งนั้น

บางทีเราจะเอาข้ันที่ ๒ คือจะใหคนปฏิบัติถูกตอง แตเราไมรูวา
ความจริงคืออะไร มันก็ไปไมได

เพราะฉะนั้น จึงตองมีหลักยันอยูเปน ๒ ดาน คือ ดานสภาวะที่
เปนความจริงตามธรรมชาติ และดานที่คนเขาไปเกี่ยวของกับความจริง

อยางไรก็ตาม ตามที่ใชกันอยูนั้น “ความจริง” มีความหมายคอน
ขางหลวมๆ ไมเครงครัดนัก คือไมจําเปนตองถึงกับเปนความจริงตาม
สภาวะของธรรมชาติ แตรวมทั้งความจริงตามที่มนุษยตกลงยอมรับกัน
ดวย เชน หลักการ และขอที่ตกลงยึดถือกันมาเปนพวกสมมติสัจจะ
ตางๆ ดังนั้น ความดีงาม ความถูกตอง บางทีจึงวัดเพียงดวยความสอด
คลองกับความจริงระดับนี้ก็มี

สําหรับคนทั่วไป เอาเพียงวา ถารักษาปฏิบัติทําความดีงาม ตาม
ที่บอกกลาวเลาสอนกันมา ก็ใชไดหรือนับวาเพียงพอ เมื่ออยูกับความดี
งามแลว ก็ถือวาดํารงความจริงและความถูกตองพรอมไปในตัวดวย

แตสําหรับผูทําหนาที่ในการรักษาธรรมนั้น จะตองเขาถึงธรรม
ทั้งระบบ

เร่ิมดวยดานที่หนึ่ง คือ ดานความจริง และความจริงก็ตองลงไป
ถึงความจริงตามสภาวะของธรรมชาติดวย

ที่พูดไปแลว ก็เปนระบบของธรรมนั่นเอง แตใชภาษางายๆ และ
ยังคอนขางจะหลวม ทีนี้ ก็จะเดินหนาไปดูใหถึงระบบของธรรมทั้งหมด
ใหชัดยิ่งข้ึนอีกที
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“ธรรม” เปนกฎธรรมชาติ

มีอยูของมันตามธรรมดา

 “ธรรม” ในความหมายที่ ๑ ซึ่งเปนความหมายหลัก เปนพื้น
ฐาน ก็คือ ความจริง การที่เราศึกษาธรรมกัน ก็ศึกษาเพื่อหาเพื่อรู
ความจริงนี่แหละ คือทําอยางไรจะรูเขาใจเขาถึงความจริงได

ทางพระบอกวา ความจริงมีอยูของมันตามธรรมดา อยางที่พระ
พุทธเจาตรัสไว ขอยกคําบาลีมาใหดูวา

อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตาน อนุปฺปาทา วา 
ตถาคตาน  ิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏ ิตตา ธมฺมนิยามตา …

แปลวา ตถาคต (คือพระพุทธเจา) ทั้งหลาย จะอุบัติหรือไมอุบัติ
ก็ตาม ธาตุ (สภาวะหรือหลักแหงความจริง) นั้น คือ ความดํารงอยูตาม
ธรรมดา ความเปนไปแนนอนแหงธรรม ก็ต้ังอยูอยางนั้นเอง … ตถาคต
ตรัสรู คนพบธาตุนั้น คร้ันแลวจึงบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย 
จําแนก ทําใหเขาใจงาย วาดังนี้ๆ

ยกตัวอยาง เชน หลักไตรลักษณ คือความเปนอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา พระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิด ส่ิงทั้งหลายก็เปนอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตาของมันอยูอยางนั้น แตมนุษยทั้งหลายไมรูความจริงนี้ พระ
พุทธเจาไดพัฒนาปญญาข้ึนมาจนกระท่ังไดรูเขาใจความจริงนั้น เรียก
วาตรัสรูหรือคนพบแลว จึงทรงนํามาเปดเผยแสดงอธิบาย

“ธรรม” ในความหมายที่ ๑ คือ ความจริงนั้น มีความหมายตอ
ทุกส่ิงทุกอยาง เพราะวา ทุกส่ิงทุกอยาง จะเรียกวาธรรมชาติหรืออะไร
ก็ตาม ก็มีความจริงเปนอยางนั้น และมันก็เปนไปตามความจริงนั้น 
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เชน ความเปนไปตามเหตุปจจัย บางทีเราเรียกธรรมในความหมายนี้
วา “กฎธรรมชาติ”

เมื่อความจริงเปนอยางนี้ และส่ิงทั้งหลายก็เปนไปตามความจริง
นั้น หรือตามกฎธรรมชาตินั้น เร่ืองก็โยงมาถึงมนุษยคือคนเรานี้วา เรา
ก็ตองการผลดีตางๆ เชนวา เราตองการใหชีวิตของเราดี ตลอดไปถึงวา 
เราตองการใหสังคมของเราดี มีความเจริญมั่นคง อยูกันรมเย็นเปนสุข 
แตการที่ชีวติจะดี สังคมจะดี อะไรๆ จะดี ทุกอยางนี้ ก็ตองต้ังอยูบน
ฐานของความจริงนั้น

ดังเชน ความจริงมีอยูอยางหน่ึงวา ส่ิงทั้งหลายเปนไปตามเหตุ
ปจจัย เหตุอยางไรก็ทําใหเกิดผลอยางนั้น ผลเกิดข้ึนตามเหตุตาม
ปจจัยของมัน เมื่อเราจะทําชีวิตใหดี ทําสังคมใหดี เราจะทําอยางไร
เราก็ตองรูความจริงนี้ และทําตามความจริงนี้ คือรูวาเหตุปจจัยอันไหน
จะทําใหเกิดความเจริญงอกงาม ก็ทําหรือสงเสริมเหตุปจจัยนั้น และใน
ทางตรงขาม เหตุปจจัยไหนจะทําใหเกิดความเส่ือมความเสียหาย ก็
ปองกันแกไขกําจัดเหตุปจจัยนั้น

รวมความยํ้าวา เราก็ปฏิบัติจัดการไปตามความจริงนั้น โดยปอง
กันแกไขกําจัดเหตุปจจัยที่จะใหเกิดผลราย แลวก็ไปทําหรือสงเสริม
เหตุปจจัยที่จะนํามาซึ่งผลดี อันนี้ก็คือตองปฏิบัติไปตามความจริง

ก็จึงเปนอันวา มนุษยตองรูความจริง แลวก็เอาความรูในความ

จริงมาใชประโยชน โดยนํามาปฏิบัติการใหเปนไปตามความจริงนั้น 

แลวก็จะไดผลตามตองการ

จากหลักความจริงนี้ จึงเปนเหตุใหเราตองพัฒนามนุษย คือให

มนุษยศึกษา เพื่อจะไดรูความจริง และปฏิบัติไดผลตามความจริงนั้น
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“ธรรม” คือความจริงที่มีอยูตามธรรมดาของธรรมชาติ เวลาพระ

พุทธเจาตรัสธรรมะ พระองคทรงใชคําวา “แสดง” หมายความวา 

ความจริงมันเปนอยางนั้น ก็เอามาแสดงใหคนทั้งหลายรูดวย

คนอยูในกํากับของกฎธรรมชาติ จะอยูกันใหดี

ก็บัญญัติ “วินัย” เปนกฎมนุษยขึ้นมา

ทีนี้ เราจะเอาความจริงนั้นมาใชใหเปนประโยชน เราตองการให

สังคมของเราเปนอยางไร ตองการใหชีวิตของเราเปนอยางไร เรามอง

เห็นวา ออ… ตองทําอยางนี้นะๆๆ ถาทําอยางนี้แลวจะเกิดผลดีข้ึนมา 

เราตองการใหมีการปฏิบัติอยางนั้น ซึ่งสอดคลองกับความจริงในทางที่

เกิดผลดี

พรอมกันนั้น เราก็ไมตองการใหเกิดการปฏิบัติตรงขามที่จะเปน

เหตุปจจัยนํามาซ่ึงความเส่ือม

ถึงตอนนี้ เราก็เลยอาจจะมาตกลงกัน หรือวาใครมีอํานาจ หรือ

ไดรับความเช่ือถือศรัทธา ก็มาพูดกัน บอกกันวา เออ… พวกเรา เอา

อยางนี้นะ เพื่อใหสังคมของเราดี เพื่อใหชีวิตของพวกเราดี เราทํากัน

อยางนี้นะๆ เราละเวน ไมทําอยางนั้นๆ นะ

แลวก็ เพื่อใหแนนอนมั่นใจวาจะทําจะปฏิบัติกันจริงจังตามนั้น 
ก็วางลงไปเปนกฎ เปนกติกา เปนระเบียบ ใหยึดถือปฏิบัติกันในสังคม 
ในครอบครัว จนกระทั่งในชีวิต วาตองทําอยางนี้ๆ ตองไมทําอยางนั้นๆ

ยิ่งกวานั้น ก็ยังสําทับใหหนักแนนแมนมั่นยิ่งข้ึนไปอีกวา ถาขัด
ขืน หรือฝาฝน ไมทําตาม หรือละเมิดขอนั้นๆ สังคมคือคนดวยกันนี้จะ
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ลงโทษอยางนั้นๆ

(ตามความจริงของกฎธรรมชาติ ก็จะเกิดผลราย ซึ่งเรียกเปน
บุคลาธิษฐานวาธรรมชาติจะลงโทษอยูแลว แตโทษตามธรรมชาตินั้น 
คนอาจจะไมเห็นชัดเจน ไมทันใจ หรือซับซอนเกินกวาที่คนทั่วไปจะเขา
ใจ คนดวยกันก็ลงโทษเสียเลยใหไดผลในทางปฏิบัติจนพอใจ)

อันนี้ก็เลยกลายเปนการจัดต้ังวางแบบแผน ระเบียบ กฎเกณฑ 
กติกา ตลอดจนกฎหมาย ข้ึนมา

กฎ กติกา ระเบียบ แบบแผน ตลอดจนกฎหมาย ที่จัดต้ังวางลง
ไปใหถือปฏิบัติกันนี้ เรียกรวมๆ ตามภาษาพระเปนคําเดียววา “วินัย”

สวนการกระทําในการจัดต้ังวางหรือกําหนดลงไป เรียกวา 
“บัญญัติ”

ก็จึงมี “วินัย” คือ กฎ กติกา ขอบังคับ ระเบียบ แบบแผน ฯลฯ 
ตลอดจนกฎหมาย ที่คนเรานี้เอง “บัญญัติ” ข้ึน คือจัดต้ังส่ังการหรือตก
ลงกันวางกําหนดหรือตราลงไว

นี่ก็มาเขาคูกับ “ธรรม” คือความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ 
(หรือตามกฎธรรมชาติ) ที่เปนของมันอยางที่มันเปนอยูและเปนไปนั้น 
ซึ่งทานรูหรือคนพบแลว ก็นํามา “เทศน” คือ แสดง ใหรูใหเขาใจกัน

รวมความวา เปนเร่ืองของคนหรือสังคมมนุษยที่มีการบัญญัติ
กฎเกณฑ กติกา กฎหมาย (วินัย) ข้ึนมา เพื่อจะใหความจริงที่มีอยูตาม
ธรรมดาของธรรมชาติ (ธรรม) นั้น เกิดผลดีแกชีวิตและสังคมมนุษย 
หรือวาเพื่อใหมนุษยปฏิบัติใหสอดคลองกับความจริงของธรรมดาใน
ทางที่จะเกิดผลดีแกชีวิตและสังคมของตนเอง
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ทีนี้ ในดานของมนุษยนั้น เมื่อจะใหสมความประสงคของตน ก็
ตองจัดการใหมีหลักประกันที่จะให “วินัย” ไดผลจริง ดังนั้น เมื่อ
บัญญัติกฎ กติกา ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย ฯลฯ ข้ึนมาแลว ก็จึง
ตองพัฒนาระบบ กระบวนการ และมาตรการตางๆ มากมายข้ึนมารับ
ทอดตอจากกฎหมายเปนตนที่ตนไดบัญญัติข้ึนนั้น จึงเกิดมีการบริหาร
การปกครองใหเปนไปตามกฎหมายท่ีไดบัญญัติ ตลอดมาถึงกระบวน
การพิจารณาตัดสินโทษ และการลงโทษผูที่ ขัดขืนและผูที่ฝาฝน
กฎหมายเปนตน ที่ไดบัญญัติเหลานั้น

ระบบ กระบวนการ และมาตรการเหลานี้ ซึ่งอยูในข้ันตอนของ
บัญญัติทั้งหมด (อยางที่ปจจุบันจัดเปน นิติบัญญัติ บริหาร และตุลา
การ รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมทั้งส้ิน) ทางพระเรียกรวมคําเดียววา 
“วินัย”

ถึงตรงนี้ ก็เปนอันไดมีคําคูวา “ธรรมวินัย” ซึ่งประกอบดวย

๑. ธรรม คือ ความจริงทีเ่ปนอยูเปนไปตามธรรมดาของธรรมชาติ

๒. วินัย คือ ขอที่มนุษยบัญญัติข้ึนมาใหพวกตนปฏิบัติใหถูกตอง

แตวินัยในภาษาไทยมีความหมายไมตรงกับที่พระพุทธเจาสอน
ไว จงึตองขอใหทาํความเขาใจใหชดั โดยแยกจากความหมายในภาษา
ไทย (ในภาษาไทย วนิยัมคีวามหมายแคบลงไปมาก)

“ธรรม” เปนความจริงที่เปนอยูเปนไปตามธรรมดาของมัน พระ
พุทธเจาจึงทรงเพียงนํามาแสดงตามที่มันเปน แตวินัยเปนเร่ืองที่ทรงจัด
ต้ัง วาง หรือตราข้ึนใหคนปฏิบัติ ศัพทสําหรับวินัยก็เลยเรียกวาบัญญัติ

ในธรรมชาติมีธรรมอยูเอง แตคนบัญญัติวินัยข้ึนมา และ ๒
อยางนี ้ตองสอดคลองซึง่กนัและกนั คือ วนิยัตองต้ังอยูบนฐานของธรรม
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หมายความวา คนตองรูความจริงวาเปนอยางไร แลวบัญญัติ
กฎกติกาที่พวกตนจะตองปฏิบัติใหตรงตามความเปนจริง เพื่อจะใหได
ผลข้ึนมาตามความเปนจริงนั้น

เมื่อจับหลักเร่ืองธรรมกับวินัยไดแลว ก็จะมองเห็นวา พระพุทธ
ศาสนาทั้งหมดก็มีเทานี้เอง

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงใชคําเรียกพระศาสนาของพระองค
ส้ันๆ ซึ่งเปนคําสรุปพระพุทธศาสนาอยูในตัว วา “ธรรมวินัย”

รูธรรมยังไมพอ จะจัดชีวิต-สังคมใหดีจริง ก็ยังไมได

หันไปจัดการกับธรรมชาติ ก็พลาดมาแทบพัง

ถามนุษยไมรูไมเขาใจความจริงของธรรมชาติเพียงพอ เรียกวา
ปญญาเขาไมถึงความจริงนั้น ถึงแมวาเขาจะตองการผลดีโดยมีเจตนา
ดี เชน ปรารถนาดี มีเมตตา เปนตน แกสังคมของตน แลวพยายาม
บัญญัติจัดต้ังวางกฎ กติกา ระเบียบ แบบแผนข้ึนวา ใหคนทําอยางนั้น
อยางนี้ แตเมื่อบัญญัตินั้นไมสอดคลองกับความจริงแท มันก็คือความ
ผิดพลาด แลวก็ไมไดผลจริง จึงตองใหสองอยางนี้สัมพันธและสอด
คลองซึ่งกันและกัน

ตกลงวามี หน่ึง ความจริงที่มีอยูตามธรรมดาของธรรมชาติ เรียก
วา “ธรรม” และ

สอง อาศัยความรูในความจริงของธรรมชาตินั้น มนุษยเรานี้
แหละก็มาบัญญัติจัดวางกติกา ระเบียบแบบแผน ข้ึนในสังคม เพื่อให
มนุษยปฏิบัติโดยสอดคลองกับความจริงของธรรมชาตินั้น ในทางที่จะ
เกิดผลดีแกชีวิตและสังคมของตน เรียกวา “วินัย”
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พระพุทธศาสนา ก็จึงมีหลักใหญอยู ๒ อยางเทานี้ แลวก็เรียก
พระพุทธศาสนาวา “ธรรมวินัย” เทานี้เอง เปนชื่อที่ส้ันที่สุด และเปนช่ือ
เดิมดวย

สวนคําวา “พระพุทธศาสนา” เปนคําที่ใชกวางๆ ซึ่งแตเดิมนั้น ก็
หมายถึงคําสอนของพระพุทธเจา ซึ่งเปนดานหนึง่ ไมใชทัง้ระบบของ
พระพุทธศาสนา และก็มองภาพรวมไดไมชัด ไมเหมือนคําวา พระ
ธรรมวินัย

เพราะฉะนั้น สําหรับพระ เวลาใชคําที่เปนทางการหรือเปนหลัก
ฐาน ก็จะใชคําวาพระธรรมวินัย ซึ่งชี้ตรงไปถึงตัวหลักเลย และเห็นกัน
ชัดออกมาเลยวามี ๒ อยางนี้นะ มารวมกันเปนหนึ่ง

ทั้งที่มี ๒ อยาง แตเวลาเรียกรวมกันวาธรรมวินัยนี่ ทานใชเปน
คําเอกพจน คือ ๒ อยาง รวมกันแลวกลายเปนหนวยอันหนึ่งอันเดียว

เหมือนอยางชีวิตเรานี้ ที่มีรูปกับนาม เวลารวมกันแลวทานเรียก
วา นามรูป เปนชีวิตอันหนึ่งอันเดียวหนวยเดียว ประกอบดวยดานนาม
กับดานรูป หรือดานรางกายกับดานจิตใจ แตคําที่เรียกรวมกันนั้นเปน
คําเอกพจน นี่คือ นามรูปเปนหนวยรวมอันเดียวคือชีวิต เหมือนกับ
ธรรมวินัยเปนหนวยรวมอันเดียวคือพระพุทธศาสนา

ที่วามานี้เปนหลักการใหญ ที่เหมือนกับเปนเคร่ืองเตือนใจเราวา
มนุษยจะตองพยายามเขาถึงความจริงอยูเสมอ การบัญญัติ จัดต้ัง 
วางและเปล่ียนแปลงระเบียบแบบแผนกฎเกณฑตางๆ จะตองสอด
คลองกับความเปนจริง เชน ความเปนไปตามเหตุปจจัย ทั้งลึกลงไปใน
ธรรมชาติที่เปนพื้นฐาน และในสังคมที่อยูบนฐานของธรรมชาติ

ความเปนจริงในธรรมชาติ เปนความเปนจริงพื้นฐาน จะพูดวา 
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ความจริงในชีวิตและในสังคมมนุษย ต้ังอยูบนฐานของความจริงของ
ธรรมชาติ หรือวาชีวิตและสังคมตองเปนไปตามความเปนจริงของธรรม
ชาติ ก็ถูกทั้งนั้น

เพราะฉะนั้น จึงหนีไมพนวา ถามนุษยจะใหชีวิตและสังคมของ
ตนอยูดีมีสุขได มนุษยก็ตองพยายามเขาใหถึงความจริงของธรรมชาติ
หรือธรรมดานี้

อาการเปนไปที่เปนความจริงของธรรมชาตินั้น มองรวมๆ แลว ก็
เปนระเบียบเปนระบบ ซึ่งมนุษยที่ตองการจะเปนอยูใหดีและทําอะไร
ใหไดผล ก็ตองทําใหเปนระเบียบเปนระบบตามนั้น ต้ังแตจะกินจะ
ทํางานจะนอนไปตามวันเวลาที่ดวงอาทิตยดวงจันทรโคจร ตองทํา
การกสิกรรมไปใหถูกลําดับและระบบของฤดูกาล เปนตน

เพื่อจะเปนอยูใหดีและทําอะไรใหไดผลยิ่งข้ึน มนุษยที่ฉลาดก็
มาพยายามคิดบัญญัติจัดต้ังวางระเบียบระบบชีวิตและสังคมของตน
มากข้ึนๆ

อยางไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ ถาเราไมเขาถึงความจริงของธรรมชาติ 
แลวบัญญัติจัดต้ังวางระเบียบระบบของชีวิตของสังคมใหสอดคลอง
กับความจริงของธรรมชาตินั้นแลว กฎเกณฑ กติกา กฎหมายอะไร
ตางๆ นั้น ก็เปนไปไดยากที่จะไดผลดี ที่แทก็คือ มันจะไมสําเร็จผลจริง

แมแตในยุคอุตสาหกรรม ที่มนุษยมุงจะเอาชนะธรรมชาติ จะไม
ยอมข้ึนตอธรรมชาติ ก็ยิ่งตองรูความจริงของธรรมชาติในดานที่จะเอา
ชนะนั้นใหมากที่สุด และตองทําใหถูกตองตามกฎธรรมชาติในเร่ืองนั้น

เพียงแตวา นั่นเปนการพยายามรูดวยทาทีแบบศัตรูหรือเปน
ปฏิปกษ คือใชวิธีลวงความลับ เพื่อเอาความจริงของศัตรูมาใชจัดการ
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มัน โดยทําตามความจริงนั้นแหละ แตทําในทางที่ยอนทางหรือยักเยื้อง
ใหเขากับความตองการของตน (เหมือนคนเอาความรูเกี่ยวกับการไหล
ของน้ํามาใชทําเข่ือนกั้นน้ํา)

แมจะประสบความสําเร็จไมนอย แตปญหาก็มักเกิดข้ึน เพราะ
มนุษยรูความจริงในเร่ืองนั้นไมเพียงพอ หรือรูครบถวนเฉพาะในเร่ือง
นั้นดานนั้น แตไมรูไปถึงเหตุปจจัยขางเคียงที่สัมพันธโยงตอออกไป คือ
ระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยในส่ิงทั้งหลายที่โยงกันทั่วตลอด 
(ระบบปจจยาการ)

ดังนั้น บอยคร้ัง แมจะไดผลที่ตองการแลว แตพรอมนั้น หรือบาง
ทีหลังจากนั้น เร็วบาง ชาบาง ก็เกิดผลพวงอยางอ่ืนตามมา ที่มักไมได
คาดคิด ซึ่งบางทีก็เปนเร่ืองรายแรง ทําใหผลดีที่ไดมานั้นไมคุมกัน 
อยางปญหาส่ิงแวดลอมทั่วโลก ที่นับวันดูจะยิ่งรุนแรงจนแทบไมเห็น
ทางแก

เร่ืองเบ่ียงเบนและขางเคียงจะไมพูดมากในที่นี้ พูดแครวมๆ วา 
แมจะกาวหนาในการพิชิตธรรมชาติมามากมายจนบัดนี้ มนุษยก็ยัง
เอาชนะธรรมชาติไมได แตตรงขาม มนุษยไดเร่ิมเปล่ียนทาทีหันมาขอ
อยูรวมกับธรรมชาติอยางเปนมิตร

ปญญาก็ตองรูชัดแจงตรงความจริง

เจตนาก็ตองต้ังถูกตองตรงความดี

กลับไปพูดเร่ืองการที่มนุษยจะบัญญัติจัดต้ังวางระบบชีวิตและ

สังคมของตนใหไดผลดี รวมแลว มีขอสําคัญ ๒ อยาง คือ
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๑. ปญญา ที่รูจริง คือ ตองมีปญญารูเขาใจความจริงของธรรม

ชาติ รูธรรมชาติตามที่มันเปนของมัน หรือรูส่ิงทั้งหลายตามที่มันเปน 

อันเปนความรูข้ันที่ ๑ เรียกส้ันๆ วา รูธรรม

๒. ปญญา ที่รูจัด คือ ปญญา ที่ทําใหสามารถนําเอาความรูใน

ความจริงของธรรมชาตินั้น มาดําเนินการจัดสรรสังคมมนุษย ต้ังตนแต

การดําเนินชีวิต ใหไดผลดี ดวยการบัญญัติจัดต้ังวางกฎกติกาบนฐาน

แหงความจริงของธรรมชาตินั้น เปนความรูข้ันที่ ๒ ที่อาศัยปญญา

เรียกส้ันๆ วา รูวินัย

พระพุทธเจาที่ทรงเปนบุคคลพิเศษ ก็เพราะทรงมีพระปญญาทั้ง 

๒ ดานเช่ือมตอโยงทอดกันเปน ๒ ข้ัน คือ

๑. มีปญญา รูสภาวธรรม (หรือสัจธรรม) คือความจริงของธรรม

ชาติ หรือความจริงที่ดํารงอยูต้ังอยูตามธรรมดา  

๒. มีปญญา รูวินัยบัญญัติ (หรือบัญญัติธรรม) คือรูจักบัญญัติ

จัดต้ังวางระเบียบระบบตางๆ ที่จะชวยใหคนอ่ืน หรือใหหมูชนจํานวน

มาก พัฒนาชีวิตพัฒนาตัวข้ึนมาจนเขาถึงความจริงแหงธรรมเหมือน

กับพระองคได เชน ต้ังสังฆะ บัญญัติวินัย ใหมีวัด วางระบบการฝก

การศึกษาส่ังสอนเผยแผธรรมใหไดผล

เมื่อมีปญญาความรูความสามารถครบทั้ง ๒ ข้ันนี้ จึงเปนพระ
พุทธเจา ที่เรียกวา สัมมาสัมพุทธะได

ถามีแคปญญารูความจริงของธรรมชาติ รูแลวก็เกิดผลตอตน
เอง คือรูเขาใจความจริง ทําใหจิตใจของตนหลุดพนเปนอิสระ แตขาด
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ความสามารถที่จะไปสอนคนอ่ืน ที่จะไปจัดต้ังวางแบบแผนจัดสรรชุม
ชนใหคนหมูใหญไดประโยชนดวย ไดประโยชนเฉพาะแกตัวเอง ก็เรียก
วาเปนพระปจเจกพุทธะ

การที่พระสัมมาสัมพุทธเจามีปญญา ๒ ระดับ คือ ระดับรูธรรม
กับระดับบัญญัติวินัยนี้ เปนเคร่ืองเตือนใจมนุษยอยางที่กลาวแลววา
ข้ันแรก เราจะตองพยายามเขาถึงความจริงของธรรมชาติอยูเสมอ มิ
ฉะนั้น การจัดต้ังวางระบบระเบียบแบบแผนในสังคมมนุษย ก็จะไม
สอดคลองเขากันกับความจริงของธรรมชาติ ซึ่งก็คือรวมไปถึงความ
จริงที่เปนไปในชีวิตและสังคมของเราเองดวย แลวการบัญญัติจัดต้ังนั้น
ก็จะเอาดีแทจริงไมได

อยางไรก็ตาม คนเราน้ี เมื่อจะทําอะไรก็ตาม ไมใชจะมีเพียง
ความรูที่ใชในการทําการนั้นเทานั้น แตเรามีความคํานึงถึงจุดหมายที่
ตนตองการและ “ต้ังใจ” ที่จะใหการกระทําของตนเกิดผลลุถึงจุดหมาย
นั้นดวย

สําหรับทานที่มีปญญาเขาถึงความจริงถองแท และมีปญญารู
วาควรหรือจะตองทําอะไรใหเปนอยางไร และจะเปนอยางนั้นไดอยาง
ไรแลว ใจก็เพียงต้ังไปตามความรูนั้น ทําเหตุปจจัยที่ความรูบอกให 
ตรงไปตรงมา ความต้ังใจก็จึงไมมีบทบาทพิเศษอะไร

แตสําหรับมนุษยทั่วไป ที่เรียกวาปุถุชนนั้น นอกจากปญหาวา
เขามีปญญาที่รูความจริงถองแทหรือไมแลว ก็ยังมีปญหาที่ความต้ังใจ
อีกดวย โดยเฉพาะปญหาที่ความต้ังใจนี้แหละมักเปนเร่ืองใหญยิ่ง จน
บางทีทําใหลืมมองเร่ืองความรูไปเลย ทั้งที่ตัวแทของเร่ืองมแีตปญญา
เทานั้น
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ปญหาเกี่ยวกับความ “ต้ังใจ” ของปุถุชนนั้น โยงไปถึงปญหา
ความตองการ คือ เขามีความตองการของเขาเอง อาจจะเปนความ
ตองการเพื่อตัวเขาเองบาง เพื่อคนหรือเพื่อพวกของเขาบาง เพื่อขาม
เพื่อขัดหรือกั้นคนอ่ืนพวกอ่ืนบาง เปนตน ซึ่งทําใหเขาต้ังใจทําการให
เปนไปตามความตองการนั้น ดีบาง รายบาง ไมใชแคตรงไปตรง
มาตามความรู

ความ “ต้ังใจ” ของคนทั่วไปนี้ มีชื่อเฉพาะวา เจตนา หรือเจต
จํานง การกระทําของมนุษยทั้งหลาย ก็มาจากเจตนาและรวมศูนยอยู
ที่เจตนานี้แหละ

การกระทําที่ประกอบดวยเจตนานั้น ทานเรียกวา “กรรม”

จะเปนกรรมทีท่าํออกมาทางกาย หรือพดูออกมาทางวาจา กต็าม 
กเ็ร่ิมตนดวยการคิดขางในใจ โดยมคีวามต้ังใจทีเ่รียกวาเจตนานี ้ ดังนั้น 
เมื่อเรียกแบบรวมตลอดทั้งกระบวน ก็บอกวา เจตนาน่ันเอง เปนกรรม

กรรม หรือลึกลงไปคือเจตนานี้ เปนธรรมชาติหนวยสําคัญในตัว
มนุษย เปนปจจัยตัวแปรที่มนุษยนําตัวเขาไปรวมผันแผกกระบวนการ
แหงเหตุปจจัยในธรรมชาติทั้งหมด

ถึงตอนนี้ เมื่อพูดถึงกระบวนการบัญญัติจัดต้ังในสังคมมนุษย 
และกลาวถึงองคประกอบที่เกี่ยวของใหครบ ก็จึงตองพูดวามี ๒ อยาง
คือ

๑. ปญญา ทีรู่เขาใจเขาถงึความจริงของธรรมชาติ แยกเปน ๒ ข้ัน

ก) ปญญา ที่รูจริง (หรือรูแจง) หยั่งเห็นธรรมชาติตามที่มัน
เปนของมัน เชน ระบบและกระบวนความเปนไปแหงเหตุ
ปจจยัในส่ิงทัง้หลาย
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ข) ปญญา ที่รูจัด มองเห็นวาจะจัดสรรดําเนินการใหระบบ
และกระบวนแหงปจจยาการนั้น เปนไปในทางที่จะเกิดผล
ดี เปนประโยชนแกชีวิตและสังคมมนุษยนี้ ไดอยางไร

๒. เจตนา คือ ความต้ังใจในการกระทํา ที่จะใหเปนไปเพื่อผลที่
พึงเกิดพึงมีพึงเปนตามที่ปญญารูตรงไปตรงมาอยางบริสุทธิ์ หรือเพื่อ
สนองความตองการของตน ที่ดีหรือราย อยางใดอยางหน่ึง

พึงระลึกไวเสมอวา ในชีวิตและสังคมมนุษยนี้ เจตนาเปนเจาบท
บาทใหญ โลกมนุษย คือ โลกแหงเจตจํานง และเปนไปตามกระบวนของ
เจตจํานง คือกรรม

เจตจํานงเปนแกนนําของอารยธรรม มนุษยสรางอารยธรรมทั้ง
หมดข้ึนดวยเจตจํานง หรือพูดใหเต็มวา เจตนาอาศัยปญญาสราง
อารยธรรมข้ึนมา (คําพระวา โลกอันจิตนําไป เปนไปตามกรรม)

เจตนาหรือเจตจํานงนั้นกํากับและครอบคลุมเร่ืองจริยธรรม
(ที่จะพูดตอไป) และเร่ืองบัญญัติธรรมทั้งหมด

จะตองตระหนักไวอยางแมนใจวา เจตจํานงหรือเจตนานี้ ก็เปน
ธรรมชาตินั่นเอง มันเปนธรรมชาติในตัวมนุษย เชนเดียวกับปญญา 
เปนตน ที่พามนุษยเขาไปเปนสวนรวมอันสําคัญในปจจยาการ คือ
กระบวนการแหงเหตุปจจัยในธรรมชาติ

เอาละ เปนอันวา เมื่อมองไปที่พระพุทธเจา เราไดหลักใหญ คือ

๑. มีปญญา ที่เขาถึงความจริงของธรรมชาติ

๒. มีปญญา ที่จะจัดต้ังจัดการใหมนุษยไดรับผลดี บนฐานของ
ความเปนจริงนั้น
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จะตองพยายามใหการกระทําของเราสําเร็จผล ดวยปญญาสอง
ข้ัน ที่บริสุทธิ์ตรงไปตรงมาอยางนี้

เปนธรรมดาวา มนษุยทีดํ่าเนนิชวีติและทาํการทางสังคมกนัอยูนี ้
กต็องทาํตองดําเนนิไปตามความจริงของกฎธรรมชาติ ในเร่ืองเหตุปจจัย
ตางๆ เหลานี้ ทั้งนั้น แตจะทําดวยความรู ตรงความจริงหรือไม แลวก็
ไดผลหรือไมไดผลไปตามเหตุปจจัยเทาที่รูและทําหรือไมทําอยางไรนั้น

ถารูความจริงชัดเจนสวางแจง ก็รูวาอยางไรดีงามเปนคุณเปน
ประโยชนแกชีวิตและสังคมแทจริง ก็ทําดวยเจตนาใหตรงที่จะเกิดผลดี
นั้น

ถาไมรู หรือรูไมพอ ก็ทําไมไดตรงความจริง หรือพอจะรู แตต้ังใจ
ทําไมใหตรงท่ีจะดี ก็เลยทําไมตรงความจริง

บัญญัติจะดีได

ปญญาก็ตองเต็ม เจตนาก็ตองตรง

ทีนี้ พอเราเขามาดูความเปนไปในข้ันที่เปนเร่ืองราวเปนกิจการ
ของสงัคมมนษุย ต้ังแตงานนติิบัญญัติเปนตนไป จะเหน็วาถงึกบัมบุีคคล
ผูทาํหนาทีใ่นเร่ืองนีท้เีดียว คือ มผูีเปนเจาการใหญ ทีต่องพจิารณาวา ทาํ
อยางไรจะจัดต้ังวางตรา ระเบียบ แบบแผน บทบัญญัติ กฎหมาย ที่เปน
กติกาของสังคมข้ึนมา ใหเกิดผลดีแกสังคมประเทศชาติได

ถึงตอนนี้ เราตองบอกวา ผูที่จะเปนนักนิติบัญญัตินั้น

หนึ่ง จะตองมีปญญา ทั้งปญญาท่ีรูความจริง และปญญาที่จะ
สามารถมาจัดต้ังวางระเบียบแบบแผนใหแกสังคม



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๒๗

๒๗

แคขอหนึ่งนี้ก็เปนเร่ืองที่ใหญมาก มันเปนตัววัดเบ้ืองแรก เร่ิม
ดวยบอกวา คนที่จะมาเปนนักนิติบัญญัติที่ดี ทํางานไดสําเร็จนั้น ตอง
มีปญญารูเขาใจความจริงของธรรมชาติ ต้ังตนแตความตองการของ
ชีวิตมนุษย ตองรูวาชีวิตมนุษยที่เปนอยูดีคืออยางไร ชีวิตมนุษยควรจะ
เปนอยางไร ชีวิตมีจุดหมายเพื่ออะไร สังคมที่ดีเปนอยางไร ตามที่เปน
จริง  โดยสอดคลองกับความเปนจริงของธรรมชาติ อะไรตางๆ เหลานี้

แคปญญาที่ รูความจริงในข้ันตามที่มันเปนของธรรมชาตินี้ 
บุคคลที่จะเปนนักนิติบัญญัติไดจริง ก็จะตองเปนมนุษยที่ลํ้าเลิศที
เดียว แตก็จําเปนตองเลิศอยางนั้น มิฉะนั้นจะมาจัดต้ังวางระบบ
ระเบียบแบบแผนใหเกิดผลดีที่พึงหมายใหแกสังคมไดอยางไร ในเมื่อ
ตัวเองก็ไมรูจริงวาอะไรเปนของดี

แลวไมแคนั้น ยังตองรูตอไปอีกวา ทําอยางไรจะใหเกิดผลดีที่
ตองการนั้น เหตุปจจัยมันเปนอยางไร และจะทําเหตุปจจัยนั้นๆ ใหเกิด
ผลไดอยางไร ซึ่งก็เปนเร่ืองใหญมาก จึงพูดไดเลยวา ถาปญญาไมถึง
ข้ันอยางพระพุทธเจาแลว จะมาวางแบบแผนนิติบัญญัติใหสังคมดี 
ยอมเปนไปไดยาก

จึงตองต้ังอุดมคติไวเลยวา คนที่จะมาทํางานหรือดําเนินการใน
เร่ืองนิติบัญญัตินี้ได จะตองมี ทั้งปญญาท่ีเขาถึงความจริงอยางที่วา
แลว และปญญาที่จะมาจัดต้ังวางระบบ ตองเกงกาจดวยทั้ง ๒ ข้ัน

แตไมใชเทานั้น สอง ยังมีอีกอยางหนึ่งซึ่งอยูในตัวมนุษยที่จะ
ตองจัดการอยางสําคัญ คือ เจตนา ที่เปนตัวกําหนดในเร่ืองจริยธรรม

พอมาถึงข้ันจัดทําดําเนินการของมนุษย ปญญาก็มาประสาน
กับเจตนา หรือเจตจํานงนี้เพิ่มเขามาอีกตัวหนึ่ง
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แนละ เจตนาของมนุษยผูจะวางระเบียบแบบแผน หรือกติกา
บุคคล และกติกาสังคม ก็ตองมุงเพื่อจุดหมายที่ดีแนนอนอยูแลว คือ
เพื่อใหชีวิตดี ใหคนทั้งหลายอยูกันดวยดี มีความสัมพันธที่ดีไมเบียด
เบียนซ่ึงกันและกัน ใหสังคมดี เจริญมั่นคง พัฒนาอยางดี มีความสงบ
สุข อะไรตางๆ เหลานี้

เจตนาที่วานี้ จะตองมีอยูอยางแนบแนวกับจุดมุงหมาย เปน
ความมุงมั่นที่แรงกลาเด็ดเด่ียว อยูในใจของผูที่จะทําหนาที่นิติบัญญัติ 
ในการจัดต้ังวางระเบียบ ตรากฎหมาย กําหนดกติกาสังคม โดยมีใจที่
ต้ังมั่นในเมตตาการุณยธรรม มีความปรารถนาดีตอชีวิตและสังคม ใฝ
สรางสรรคอยางจริงใจ

เจตนานี้ จึงเปนเร่ืองใหญอีกดานหน่ึง ซึ่งเขามาสูแดนที่บอกแลว
วาเราเรียกกันถือกันเปนจริยธรรม ครอบคลุมมาถึงบัญญัติธรรม

เปนอันวา ตอจากขอที่หนึ่ง คือปญญา ที่ตองมีเปนหลักใหญ ก็
มาถึงขอสอง คือตองมีเจตนาดี ที่ประกอบดวยคุณธรรม มีเมตตา
กรุณา เปนตน ที่บริสุทธิ์สะอาด ไมมีความปรารถนาท่ีเห็นแกตน เชน 
ไมมีความโลภที่จะหาผลประโยชนใหแกตน ไมมีโทสะที่จะขัดเคืองคิด
มุงรายจะหาทางทําลายหรือกล่ันแกลงใคร ไมมีเจตนาซอนเรนแอบ
แฝงใดๆ

นี้คือองคประกอบจําเปน อันขาดมิได ซึ่งนักนิติบัญญัติตองมี
อยางแนนอน หน่ึง ปญญาที่เขาถึงความจริง ทั้งสองข้ัน แลวก็ สอง
เจตนาที่เที่ยงตรง บริสุทธิ์ สะอาด

ถาอยางนี้ ก็จะไดผลดีที่สุดในการบัญญัติจัดต้ังวางกําหนด
ระเบียบแบบแผนกฎกติกาใหแกสังคม ก็แค ๒ ตัวเทานั้นเอง
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ปญญาท่ีใสสวาง & เจตนาท่ีใสสะอาด

ท้ังนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ตองยึดเปนสําคัญตลอดไป

เมื่อกี้นี้ เราพูดถึงหลักใหญ ๒ อยาง คือ ธรรม กับ วินัย ตอนนี้
เรามาถึงคุณสมบัติในตัวคนที่จะจัดกิจดําเนินการ ก็มี ๒ อยาง คือ 
ปญญากับ เจตนา

สองตัวนี้ เอาไปใชเปนมาตรฐานวัดเร่ืองของมนุษยไดทุกอยาง
ไมวาในกิจการอะไรทั้งส้ิน คือ หน่ึง ตองมีปญญารูความจริง สอง ตอง
มีเจตนาที่บริสุทธิ์

เจตนาที่บริสุทธิ์ คือ ต้ังใจดี ประกอบดวยคุณธรรม มุงเพื่อจุด
หมายที่แท เพื่อผลที่ดี มุงมั่นปรารถนาดี จะเรียกวามีอุดมคติ หรือมี
อุดมการณ หรืออะไรก็แลวแต ก็อยูในเร่ืองเจตนานี่ทั้งหมด

นี่แหละสําคัญอยางยิ่ง ไมวาจะไปทําอะไร ก็ตองมีใหครบสอง
อยาง

ถึงจะมีปญญา แตถาเจตนาไมดี ทั้งที่มีความรูความเขาใจเห็น
ความจริง แตเจตนามีโลภะ จะเอาผลประโยชนสวนตัว หรือเจตนา
ประกอบดวยโทสะ คิดจะประทุษรายเบียดเบียนผูอ่ืน หรือประกอบ
ดวยความหลง เปนตน การจัดการในเร่ืองนิติบัญญัติ ก็เสียหายไมถูก
ตอง

ถึงจะมีเจตนาดี บริสุทธิ์ใจ แตถาไรปญญา ก็ผิดพลาดเสียหาย 
อาจเกิดผลรายโดยรูไมเทาถึงการณ อยางนอยก็ไมสําเร็จผล

จึงตองใหปญญาท่ีสวาง กับเจตนาที่สะอาด มารวมประสาน
บรรจบกัน
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ตรงนี้ก็จึงเปนเร่ืองใหญข้ึนมาวา เราจะทําอยางไร ที่จะใหบุคคล
ผูเขามาสูแดนของเรื่องนี้ เร่ิมต้ังแตการบัญญัติกฎหมาย คือข้ันนิติ
บัญญัตินั้น มีปญญาและเจตนาที่ดีที่สุด

ถึงผูทํางานดานอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ก็จะตองเปนอยางนี้
เหมือนกันทั้งนั้น

ดังที่ทราบกันดี สวนประกอบหรืออํานาจสําคัญ ๓ ประการ ของ
รัฐ จะเปนนิติบัญญัติ หรือบริหาร หรือตุลาการ ก็อยูกับเร่ืองของกฎ
กติกาสังคมนี้เอง

เร่ิมที่ฝายนิติบัญญัติก็มาตกลงกัน ใชความรูที่ถึงธรรมถึงความ
จริงแท มาบัญญัติจัดต้ังวางระเบียบแบบแผนกฎกติกาข้ึนไว ดวย
เจตนาดีที่บริสุทธิ์โปรงใสสุจริต เพื่อธรรมเพื่อความดีงามเพื่อประโยชน
สุขที่แท

แลวทีนี้ คร้ันถึงฝายบริหาร ก็มาปฏิบัติจัดกิจดําเนินการตาม
ระบบระเบียบแบบแผนกฎกติกานั้น ทําใหการทั้งหลายในรัฐเปนไป
ตามกฎกติกา เชน กฎหมายที่ต้ังไว โดยจะตองประกอบดวยปญญาที่
ใสสวาง และมีเจตนาที่บริสุทธิ์ใสสะอาดเชนเดียวกัน

แลวก็มาถึงข้ันสุดทาย ที่ฝายตุลาการจะวินิจฉัยตัดสินกรณี
ละเมิดฝาฝนผิดพลาดคลาดเคล่ือนขัดแยง ใหคดีความทั้งหลายยุติลง
ไดตามกฎกติกา เชน ตามกฎหมายที่ต้ังไว ไมวาจะเกิดความวิปลาส
คลาดเคล่ือน หรือแมแตเคลือบแคลงสงสัยข้ึน ณ ที่ไหนจุดใด แมแตใน
ข้ันนิติบัญญัติ หรือในข้ันของฝายบริหาร ฝายตุลาการก็อาจวินิจฉัยตัด
สิน ทําใหขอสะดุดขัดแยงระงับลง เหมือนพยุงยกการทั้งหลายใหกลับ
เขาไปอยูในที่ต้ังอันถูกตองชอบธรรม ทั้งนี้ ฝายตุลาการนั้น ก็จะตอง
ประกอบดวยปญญาท่ีใสสวาง และมีเจตนาที่ใสสะอาดเชนเดียวกัน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๓๑

๓๑

เร่ืองปญญารูความจริง ที่อยูในแดนของสภาวธรรม หรือสัจ
ธรรม ก็ไดพูดมาเปนหลักพอแลว ทีนี้ ในเร่ืองเจตนา ที่บอกแลววาเขา
มาในแดนของจริยธรรม และบัญญัติธรรม ก็แนนอนวามีเร่ืองที่จะถก
เถียงกันใหไดความที่ชัดเจนมากข้ึนตอไป

ซอนใตระบบ ๒ ของธรรมวินัย

มองไปเห็นระบบ ๓ แหงสภาวะ จริยะ และบัญญัติ

ที่จริง ตอนท่ีพูดเร่ืองธรรม กับ วินัย นั่นแหละ คือไดพูดเร่ือง
ระบบของธรรมทั้งหมดแลว เพียงแตตอนนั้น จับเอาเฉพาะตน กับ
ปลาย ที่เปนจุดกําหนดใหญ คือ

- จุดเร่ิม หรือหลักตนเดิม แบบแผนเดิม ดานธรรมชาติ ไดแก
ความจริงตามสภาวะของมัน ที่เรียกวา ธรรม กับ

- จุดปลาย หรือหลักที่ต้ังข้ึน แบบแผนที่จัดวางข้ึนใหม ในดาน
มนุษย ไดแกหลักการกฎกติกาซ่ึงบัญญัติข้ึน ที่เรียกวา วินัย

ธรรม ในที่นี้ หมายถึงความจริงตามสภาวะของธรรมชาติ ถา
เรียกช่ือเต็ม ก็คือ สภาวธรรม (เรียกหลวมๆ แบบไทยเราวา สัจธรรม)

สวน วินัย ก็อยางที่กลาวแลววาเปนเร่ืองที่คนบัญญัติจัดต้ังวาง
ข้ึน เมื่อวางเปนหลักเปนแบบแผนแลว ก็เรียกไดวาเปนธรรมอยางหนึ่ง 
(ดังเชนกฎหมายก็เรียกวา “ธรรม” เชน ในคําวา ธรรมศาสตร คือวิชา
กฎหมาย) ดังนั้น วินัยเมื่อจัดเขาในชุดของธรรม (เปนเร่ืองสืบเนื่องจาก
ธรรมนั่นแหละ) ก็เรียกวาเปน บัญญัติธรรม

เปนอันวา ถึงตอนนี้ มีธรรม ๒ อยาง คือ สภาวธรรม ในขางธรรม
ชาติ และ บัญญัติธรรม ในขางคนหรือสังคมมนุษย
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ทั้งนี้ ไดบอกแลววา อยางหลัง คือ บัญญัติธรรม ต้ังอยูบนฐาน
ของอยางแรก คือ สภาวธรรม

ทีนี้ ถาดูใหดี ในคําอธิบายเรื่อง ธรรม-วินัย ขางตนนั้น จะเห็นวา 
ระหวาง ๒ อยางนั้น กอนจะต้ังอยางหลังข้ึนได คือ จากธรรม จะมาต้ัง
วินัยข้ึนนั้น มีตัวเช่ือมโยง ซึ่งสําคัญมากเหมือนกัน แตที่นั่นไมไดเนน 
ถาไมสังเกต อาจจะมองขามหรือลืมไปเสีย ตัวเชื่อมโยงนั้นแหละ คือ
ธรรมอีกอยางหนึ่ง เรียกวา จริยธรรม

คราวนี้ก็ครบชุดตลอดทั้งระบบเปน ๓ อยาง เรียงตามลําดับเปน

สภาวธรรม (หลักหรือแบบแผนที่เปนอยูเปนไปในธรรมชาติตาม
ธรรมดาของมัน)

จริยธรรม (ขอทีเ่สมอืนเปนเงือ่นไขทีธ่รรมชาติเรียกรองตอมนษุย
วา ถามนษุยตองการผลดี จะตองปฏิบัติอยางไร)

บัญญัติธรรม (หลักหรือแบบแผนที่มนุษยบัญญัติข้ึนเพื่อสนอง
ตามเงือ่นไขของธรรมชาติ)

ถาเรียกใหส้ัน ก็คือ สภาวะ จริยะ และ บัญญัติ (ใชคําวา ธรรม 
ตอทาย เพื่อใหรูวาอยูในระบบแหงธรรม หรือเปนสวนของระบบแหง
ธรรมนั้น)

ขอสําคัญอยางยิ่งที่จะตองบอกแจงไวกอน เพื่อปองกันความ
สับสน คือ คําวา จริยธรรม ในทีน่ี ้จะตองตระหนกัวา มใิชมคีวามหมาย
อยางคําวา “จริยธรรม” ที่ใชและเขาใจกันทั่วไปในบัดนี้

เมื่อเห็นคําวา “จริยธรรม” ในที่นี้ หามนึกถึงจริยธรรมที่ใชใน
ปจจุบันเลย ตองลบออกไปเลย (เร่ืองนี้จะอธิบายเหตุผลขางหนา)
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ความสัมพันธระหวางธรรม ๓ อยางนี้ ก็เหมือนกับที่ไดอธิบาย
แลวในตอนวาดวยธรรม กับ วินัย และในท่ีนี้จะทบทวนเล็กนอย

ยกตัวอยางที่เปนรูปธรรมเปนเชิงเทียบเคียง เพื่อใหเขาใจงาย

สภาวะ (ความจริงตามธรรมชาติ): ไฟเปนของรอน มีอํานาจเผา
ไหม ทาํใหเกดิแสงสวางและความเปล่ียนแปลงตางๆ มากนอย ตามระดับ
ของอุณหภูม ิ(มองในแงของมนษุย มทีัง้ทีเ่ปนคุณ และเปนโทษแกตน)

จริยะ (เงื่อนไขหรือขอพึงประพฤติที่มนุษยตองปฏิบัติเมื่อ
ตองการผลดีแกตน): พึงเขาไปเกี่ยวของและปฏิบัติตอไฟดวยความ
ระมัดระวัง สอดสองปองกันมิใหเกิดอุบัติภัย ไมเอาไฟไปใชทํารายใคร
หรือทําลายส่ิงใด รูจักใชทําประโยชนตางๆ นํามาใชประโยชนภายใต
การควบคุม ฯลฯ

บัญญัติ (จดัต้ังวางระเบียบกฎกติกาและมาตรการท่ีใหมัน่ใจวาจะ
เกดิผลดีตามจริยะ): วางกฎมิใหปลอยเด็กเล็กอายุเทานั้นๆ ไวในที่ใกล
ระยะเทานั้นๆ จากวัตถุกอไฟ, วางขอหามมิใหผูใดนําไฟหรือวัตถุส่ือไฟ
เขาไปในเขตรัศมีเทานั้นๆ จากโรงเกบ็วัตถุระเบิด, ต้ังขอกําหนดมิให
กอกองไฟเผาหญาหรือผิงไฟเปนตน ใกลส่ิงกอสรางในระยะเทานั้นๆ, 
วางระเบียบในการสรางครัวและโรงครัววาจะตองใชวัสดุอะไรสําหรับ
สวนประกอบใด ตองจัดวางสวนประกอบภายในที่ตรงไหน อยางไรได 
อยางไรไมได, ฯลฯ

ตัวอยางทางนามธรรม ก็เชน

สภาวะ: ความโลภ คือสภาพจิตทีอ่ยากไดอยากเอามาเพือ่ตน อาจ
เปนเหตุใหทาํการแสวงหาตางๆ อาจถงึกบัทาํใหไปเอาทรัพยสินของคน
อ่ืน ทาํการลกัขโมย เปนตน, โทสะ คือภาวะจติทีเ่คืองแคนมุงราย ทาํให
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ใจเรารอน หวัใจเตนเร็ว ใจเครียด กลามเนือ้เขมง็เกร็ง เลือดลมติดขัด 
กระบวนการเผาผลาญในรางกายทาํงานหนกั ทรุดโทรมแกเร็วข้ึน งายที่
จะกอความขัดแยงกบัผูอ่ืน รุนเราขับดันใหไปรังควาญคนทีต่นเกลียดชัง 
อาจถึงกบัทาํใหไปทาํรายทบุตีหรือฆาคนอ่ืน, เมตตา คือสภาพจิตทีรั่ก
ปรารถนาดีอยากใหคนอ่ืนเปนสุข ทาํใหจติใจสงบเยน็ ทาํใหระบบของ
รางกายผอนคลาย หายใจสบาย เลือดลมเดินดี เผาผลาญนอย ทรุด
โทรมแกชา ทาํใหมคีวามเปนมติรและอยากชวยเหลือผูอ่ืน ไปบําเพญ็
ประโยชน เกือ้กลูสังคม, ฯลฯ

จริยะ: ควรควบคุมความโลภไมใหทําการแสวงหาเกินขอบเขตที่
ถึงกับไปเอาของของคนอ่ืน ถึงกับเบียดเบียน หรือกอความเดือดรอน
แกสังคม, ควรจัดการใหโลภะระบายออกในระบบการแสวงหาลาภ
ดวยการทํางาน, ควรดับโทสะเพื่อสุขภาพกายใจของตน ระงับยับยั้ง
โทสะไมใหทําการประทุษรายผูอ่ืน มิใหแสดงออกมาในการกอความ
เดือดรอนเบียดเบียนสังคม, ควรเจริญเมตตาใหเอ้ือตอสุขภาพกายใจ 
ควรพัฒนาตนในทางมีน้ําใจชวยเหลือเกื้อกูล ควรหาทางแสดงน้ําใจ
ไมตรี ไปรวมมือกัน ไปบําเพ็ญประโยชนตางๆ, ฯลฯ

บัญญัติ: ตรากฎหมายหามลักขโมย, ตรากฎหมายวางบท
บัญญัติเกี่ยวกับการทํารายรางกาย ทําลายทรัพยสิน การฆาการ
สังหาร การกอการราย, วางระเบียบการจัดอบรมผูตองขัง อบรมเด็กมี
ปญหา, จัดต้ังคายคุณธรรมเพื่อพัฒนาเมตตาธรรม ใหซื่อสัตย ให
กตัญู, จัดต้ังชมรมสุขภาพกายสุขภาพใจ, ฯลฯ

ตามตัวอยางเหลานี้ จะเห็นไดไมยากวา สภาวะ เปนความจริง
ของธรรมชาติ และจริยะ ก็เปนความจริงเกี่ยวกับความตองการของ
ชีวิตของคน ไมวาที่ไหน เมื่อใด ทุกกาลเทศะ ก็เปนอยางนั้น
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ดังนั้น สภาวธรรม และจริยธรรม ซึ่งสืบเนื่องตอกันมา จึงอยูใน
ระดับที่เปนสัจธรรมดวยกัน

สวนบัญญัตินั้น กําหนดหรือจัดต้ังวางข้ึน เพื่อใหจริยะมีผลเปน
จริง หรือใหไดผลตามจริยะ เห็นไดชัดวาเปนสมมติ หรือสมมติธรรม 
คือไมมีอยูจริง แตเปนเร่ืองของการตกลงหรือยอมรับรวมกันของมนุษย

ดังนั้น บัญญัติธรรม ซึ่งแตละสังคมก็พยายามจัดวางใหไดผล
มากทีสุ่ด แตมคีวามรูความเหน็ความตองการความสามารถ มากนอยไม
เทากนั ไมตรงกัน จงึบัญญัติแตกตางกนัไปตามกาลเทศะ และไดผลมาก
นอยไมเทากนั เชน ประเทศนีม้กีฎหมายวาดวยการเกบ็ การเคล่ือนยาย
การใช เชื้อเพลิงประเภทตางๆ เชน แกส น้ํามัน ถานหิน ฯลฯ อยางหนึ่ง
แตอีกประเทศหนึ่งมีขอกําหนดอีกแบบหน่ึง และสําหรับเชื้อเพลิงแตละ
ประเภทนั้นๆ ก็มีขอบัญญัติที่เปนรายละเอียดแตกตางกันไปมากมาย 
หรือแมในประเทศเดียวกัน แตตางยุคสมัย ก็มีเหตุใหบัญญัติแผกกันไป

บางทีบัญญัติธรรมก็ตางกันมาก จนอาจจะตรงขามกันเลย คือ 
เร่ืองที่ในสังคมนี้บัญญัติใหเปนการถูกตอง แตอีกสังคมหนึ่งบัญญัติให
เปนการไมถูกตอง หรือในสังคมเดียวกันตางกาละ เร่ืองที่เคยบัญญัติ
วาผิด ก็บัญญัติใหมเปนถูก เร่ืองที่เคยวาถูก ก็เอาเปนผิด

ขอที่พึงทราบอีกอยางหน่ึง คือ จะเห็นชัดเชนกันวา สภาวะ หรือ
สภาวธรรม เปนเร่ืองของปญญา คือข้ึนตอความรู ตองใชความรูความเขา
ใจ สวนจริยะ เปนเร่ืองของเจตนา คือข้ึนตอเจตจาํนง ความต้ังใจ

ในการบัญญัติจัดต้ังบัญญัติธรรม จะทําไดผลดี ก็ตองมีปญญา
ที่รูเขาใจเขาถึงสภาวะ และมีเจตนาที่สะอาดประกอบดวยเมตตา
ปรารถนาดีตอเพื่อนมนุษยตอสังคมเปนตน อยางจริงจังและจริงใจ
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ทายสุด ในข้ันปฏิบัติตามบัญญัติธรรม การที่จะปฏิบัติตามหรือ
ไม และปฏิบัติไดผลมากนอยเพียงไร ก็ข้ึนอยูกับปญญา และเจตนา 
เชนเดียวกัน

ดวยเหตุนี ้จงึตองมกีารพฒันามนษุย ดวยการศึกษา ทีจ่ะใหมนษุย
นัน้มปีญญารูเขาใจสภาวธรรมเทาทีจ่ะเปนไปได และใหเขาพฒันาจิตใจ
ใหมเีจตนาทีป่ระกอบดวยคุณสมบัติดีงามทัง้หลาย เชน เมตตา กรุณา 
สติ สมาธิ ฯลฯ เพื่อจะไดมีจริยธรรม ที่จะเอาเจตนานั้นไปนําพฤติ
กรรมทางกายวาจา โดยอาศัยบัญญัติธรรมชวยเกื้อหนุน ใหประพฤติ
ปฏิบัติในทางที่ดีงามเกื้อกูลเปนคุณเปนประโยชน แกชีวิต แกสังคม 
และแกโลกที่แวดลอมทั้งหมด ใหอยูดีมีสันติสุขแทจริง

ในระบบ ๓ แหง สภาวะ จริยะ และบัญญัติ

ดูใหชัด จะเห็นจริยะสําคัญเดนขึ้นมา

มาถึงตอนนี้ ก็คงมองเห็นแลววา “ธรรม” ในระบบ ๒ คือ ธรรม-
วินัย กับในระบบ ๓ คือ สภาวะ จริยะ และบัญญัติ นั้น แทจริงแลวก็
เปนระบบเดียวกันนั่นเอง และมองเห็นดวยวา สวนใดในระบบ ๒ มา
เปนสวนใดในระบบ ๓ พรอมทั้งรูดวยวามาเปนไดอยางไร

พูดงายๆ วา ทานใชระบบ ๒ เปนหลักใหญ คือแยกแดนกันออก
ไปเลย เปนแดนของธรรมชาติ กับแดนของมนุษย

แดนของธรรมชาติ (ธรรม) ก็มีกฎเกณฑ ระเบียบแบบแผนของ
มัน อยางที่บอกแลววา เปนอยูเปนไปตามธรรมดาของมัน เชน ตาม
เหตุปจจัย ไมข้ึนตอความอยากความปรารถนาความชอบใจหรือไม
ชอบใจของใครทั้งนั้น คือ ตามที่มันเปนของมัน หรือใชคําศัพทวา เปน
นิยามตามสภาวะ
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สวนแดนของมนุษย (วินัย) ที่จะดําเนินชีวิตดําเนินกิจกรรมกิจ
การทั้งหลายใหเปนไปดวยดี อยูกันรมเย็นเปนสุข ก็ตองรูจักจัดต้ังวาง
ตรากติกาเกณฑกําหนดกฎหมายระเบียบแบบแผนข้ึนมา เปนขอที่จะ
ยึดถือปฏิบัติใหลงกัน ตามที่ตกลงหรือยอมรับรวมกัน ใชคําศัพทวา 
บัญญัติตามสมมติ

นี่คือระบบใหญ ๒ อยาง คือ ธรรม กับ วินัย เรียกรวมเปนระบบ
อันหนึ่งอันเดียววา “ธรรมวินัย” ก็มีแคนี้

แตทีนี้ ก็อยางที่บอกแลววา แดนที่ ๒ คือแดนมนุษย ที่จะจัดต้ัง
วางตรากติกากฎหมายอะไรข้ึนมาใหไดผลเปนคุณประโยชนแทจริง
ยัง่ยนื จะตองถูกตองตรงตามความเปนจริงแหงสภาวะ หรือต้ังอยูบน
ฐานของกฎธรรมชาติ มิฉะนั้นก็จะเปนเร่ืองเล่ือนลอยไรความหมาย
และไรสาระ

ดังนั้น ก็จึงมีตัวเช่ือมหรือเคร่ืองโยงระหวางแดนทั้งสอง หรือ
ระหวางธรรมกับวินัยนั้น ที่พูดเปนภาษาบุคลาธิษฐานวา มีเสียงเรียก
รองตอมนุษย เปนทํานองเงื่อนไขจากธรรมชาติวา ถาเธอตองการจะได
จะเปนอยางนั้นๆ เธอจะตองทําใหสอดคลองหรือถูกตองตามกฎ
ระเบียบของฉัน เชนทําเหตุปจจัยใหไดอยางนั้นแคนั้น อันนี้คือที่เรียก
วา “จริยะ”

 ตัวเช่ือมหรือเคร่ืองโยงระหวางกลางนี้ ในระบบ ๒ ทานละไว
ฐานเขาใจ ไมตองยกเดนข้ึนมา หรือไมตองนับ แตบางคร้ัง เพื่อจะให
เห็นความสําคัญและใหเดนชัดข้ึนมาในการที่จะใชประโยชน ทานก็นับ
ดวย

เมื่อนับตัวเช่ือมหรือเคร่ืองโยงระหวางสองแดน คือ จริยะ นี้ดวย 
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ตัวเลขก็ยอมเพิ่มข้ึนกลายเปน ๓ และนี่ก็คือเปนระบบ ๓ ของธรรม
กลาวคือ สภาวะ-จริยะ-บัญญัติ หรือใหไดถอยคําชัดออกมาวาเปน
ระบบของธรรมที่สืบกันออกมา ก็เรียกวา สภาวธรรม จริยธรรม 

บัญญัติธรรม

เห็นไดชัดวา จริยะ นั้น อยูในแดนหรือในฝายของสภาวะ ดังที่
บอกวาเปนคําเรียกรองแจงเงื่อนไขของธรรมใหมนุษยตองรูตองทําให
ไดหรือตองดําเนนิตองปฏิบัติตาม

ยกตัวอยาง เชน บอกวา ไฟรอนนะ ถาอุณหภูมสูิงมาก จะเผากาย
ใหไหม จะทาํน้าํใหเดือด ฯลฯ ถาเธอไมตองการใหรางกายเสียหาย กอ็ยา
เอาไฟมาลนตัว ถาเธออยากไดน้ําสุก ก็ตองรูจักจัดกอหาไฟมาตมน้ํา 
ฯลฯ เมื่อรูเขาใจความจริงตามสภาวะ และรูขอที่ตนจะตองทําตอง
ปฏิบัติใหสอดคลองแลว หากจะทําการใดใหเปนงานเปนการเปนหลัก
เปนฐาน เธอก็จัดต้ังวางกฎกติกาขอปฏิบัติใหแนนเขาไป ก็เปน บัญญัติ

ของมนุษยข้ึนมา

ถงึตอนนี ้กเ็หน็ชัดวา ทีจ่ริง ระบบ ๒ กบัระบบ ๓ กอั็นเดียวกนั 
และระบบ ๓ กซ็อนอยูในระบบ ๒ นัน่เอง

กลาวคือ ธรรม ทีเ่ปนขอแรกในระบบ ๒ นัน้ แยกยอยเปน ๒ ตอน 
ดังนี้

๑. ธรรม ในแดนของธรรมชาติ แยกเปน

๑) ความเปนจริงตามธรรมดาของส่ิงทัง้หลาย ทีเ่ปนอยูเปนไป
ของมนัอยางนัน้เชนนัน้ เปนกฎธรรมชาต ิเรียกวา สภาวะ

๒) ขอทีเ่สมอืนเปนเงือ่นไขขอเรียกรองใหมนษุยตองรูเขาใจทาํ
ใหไดทาํใหถูกตามความจริงหรือตามกฎของธรรมชาตินั้น 
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เพื่อใหเกิดผลดีที่ตนตองการ และการที่มนุษยจะตอง
ปฏิบัติดําเนนิกจิดําเนนิชวีติไปตามนัน้ เรียกวา จรยิะ

๒.=๓) วินยั ในแดนของมนษุย ผูทีม่ปีญญารูเขาใจธรรมตลอดทัง้
สองข้ันตอนนั้น มองเห็นส่ิงที่จะพึงปฏิบัติจัดทําตามกฎ
แหงธรรมดาเพื่อใหเกิดผลดีแลว  เมื่อมีเจตนาดีงาม
ประกอบดวยเมตตาการุณยมุงจะใหเปนประโยชนแกหมู
ชนหรือสังคม กจ็ดัต้ังวางกฎเกณฑกติกากฎหมาย เปนตน 
ข้ึน ใหตกลงยอมรับถือปฏิบัติกันตอไป เปนกฎมนุษย
เรียกวา บญัญตัิ

เปนอันครบถวนแลว ทัง้ระบบมีองค ๒ คือ ธรรมวินยั และระบบ
มอีงค ๓ คือ สภาวะ-จรยิะ-บญัญตั ิ(สภาวธรรม-จริยธรรม-บัญญัติธรรม)

มองเหน็เดนข้ึนมาวา

ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงประดามี หรือโลกแหงธรรมชาติ ก็ดํารงอยู
ดําเนนิไป ดวยกฎธรรมชาติ เปนเร่ืองของธรรม

สวนสังคมมนษุย หรือเรียกเทยีบเคียงวาเปนโลกมนษุย กดํ็ารง
อยูดําเนนิไป ดวยกฎมนษุย เปนเร่ืองของวินยั

กม็ ี๒ อยางนีแ้หละทีสํ่าคัญเปนหลักใหญ แตถาเหน็แคนัน้ กจ็ะ
มองขาม “จรยิะ” ไป ดูคลายวาจะไมคอยสําคัญ

แตแทจริง จรยิะ/จริยธรรมนัน้ สําคัญมากทเีดียว เมือ่พระพทุธเจา
ทรงสอนสําแดงธรรมนัน้ มไิดทรงสอนเพยีงธรรมทีเ่ปนสภาวะหรือความ
จริงของธรรมดาเทานั้น แตทรงสอนธรรมที่เปนภาคจริยะควบคูกันไป
เลยทเีดียว (จริยะบางสวนกเ็ฉียด หรือจวนเจยีนจะเปนบัญญัติ กม็)ี
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ทาํไมจึงเปนเชนนัน้ นัน่กคื็อพสัิยอันพเิศษของมนษุยอีกดานหนึง่ 
ทีว่าในฐานะเปนสัตวทีป่ระเสริฐเลิศไดดวยการฝก เขาสามารถเอาจริยะ
มาเปนเคร่ืองชวยในการที่จะศึกษาพัฒนาตัวเองข้ึนไป (แมแตในการ
ปฏิบัติตามบญัญัติ) ใหมปีญญาแจมแจง และมเีจตนาทีดี่จริง จนเขาถงึ
ธรรม ทัง้รูแจงสภาวะ และมจีริยะอยางเปนปกติของเขาเอง

สําหรับบุคคลผูเชนนี ้ชวีติดีงามทีพ่งึประสงค ไมตองพึง่พาข้ึนตอ
บัญญัติ โดยทีบั่ญญัตินัน้ทัง้ไมเปนเคร่ืองบังคับใหเขาตองปฏิบัติ และ
ทั้งเขาปฏิบัติไดตามเจตนารมณของบัญญัติโดยไมตองมีบัญญัติ ถา
บัญญัติทีเ่ปนกฎของมนษุยจะมคีวามสําคัญ กใ็นฐานะเปนเคร่ืองหมาย
รูรวมกันในการดําเนินชีวิตและทํากิจการของสังคมใหบรรลุผลตาม
ความมุงหมาย

ระหวางทางกอนถงึจดุหมาย จริยะเปนเคร่ืองคุมครองชวยใหการ
รักษาปฏิบัติตามบญัญัติดําเนนิไปไดอยางมัน่คง และเปนเคร่ืองชวยให
บัญญัติมคีวามหมายทีแ่ทจริงและบรรลุจดุหมายไดจริง



- ๒ -

ความสับสน ตองสะสาง

ถายังมองความหมายของจริยธรรม กันไมชัด

ระบบนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ จะรวนเร

งานของผูพิพากษา วาโดยทั่วไป ก็คือตัดสินคดีเกี่ยวกับความ
ประพฤติของมนุษย เร่ืองที่คนทําและพูด เมื่อเปนเชนนี้ การที่จะตัดสิน
ไดดี มีความมั่นใจที่สุด และทําประโยชนใหแกมนุษยชาติไดสูงสุด ผู
พิพากษาก็นาจะเปนผูที่เจนจบในเร่ืองที่เรียกกันวาจริยธรรม

ในตอนกอน ไดบอกแจงขอใหตระหนักไว เพื่อปองกันความ
สับสน วา จริยธรรม ในทีน่ี ้มใิชมคีวามหมายอยางคําวา “จริยธรรม” ที่
ใชและเขาใจกันทั่วไปในปจจุบัน และบอกไวดวยวาจะอธิบายเหตุผล
ขางหนา ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะทําความเขาใจในเร่ืองนี้

ตัวจริยะ/จริยธรรมที่แท ไดพูดไปขางตนในตอนกอนแลว ใน
ตอนนี้ ตองการแยกจริยะแทนั้นออกไปจากความหมายอยางอ่ืนที่อาจ
จะทําใหเขาใจสับสน แตก็จะพยายามพูดใหนอย ไมอยากใหใชเวลา
มาก แลวก็ไดเคยอธิบายไวที่อ่ืนบางแลว

การที่แยกมาทําความเขาใจตางหาก ก็เพื่อใหเห็นความแตกตาง
เดนชัด และชวยปองกันความสับสนไดดียิ่งข้ึน
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“จริยธรรม” ที่พูดแลวในภาค ๑ ของหนังสือนี้ เปน “จริยะ” ใน
ระบบของธรรม ในสายความคิดของพระพุทธศาสนา ที่ถือไดวาเปน
เจาของศัพทมาแตเดิม

สวน “จริยธรรม” ที่พูดกันในสังคมไทยปจจุบัน เปนคําที่บัญญัติ
ข้ึนใชใหมไมนาน ในชวงคร่ึงศตวรรษที่ผานมานี้ และถาดูจากที่มาที่ไป 
และความเปนมาเปนไปของคําวา “จริยธรรม” นั้นเอง ก็จะมองเห็นได
วาเปนคําที่คลุมเครือ มีความหมายไมชัดเจนตลอดมา

แมจนบัดนี้ ในเมืองไทย เราก็ยังพยายามหาทางลงตัวกับการให
ความหมายแกคําวา “จริยธรรม” (พยายามจนกระทั่ง ไปๆ มาๆ ความ
หมายอาจจะแปลกไปจากคําฝร่ังเดิม ซึ่งเปนตนศัพทที่เราเอามา
บัญญัติเปนจริยธรรมนี้)

ความรูเขาใจและความคิดของสังคมไทยที่คืบเคลื่อนมาในการ
ใหความหมายและการใชคําศัพทที่สําคัญอยางคําวาจริยธรรมนี้ เปน
เร่ืองที่นาศึกษา

ที่วา “จริยธรรม” เปนคําเกิดใหมเมื่อ ๔๐–๕๐ ปมานี้ ก็คือ มัน
เกิดข้ึนมาในฐานะเปนศัพทบัญญัติ เพื่อใชแสดงความหมายของคํา
ฝร่ังวา “ethic” (ถาเปน ethics ก็แปลเปนศัพทบัญญัติในวิชาปรัชญา
วา จริยศาสตร และในวิชารัฐศาสตรวา จริยธรรม, จริยศาสตร หรือ
บางทีก็ตรงกับคําวา code of conduct ที่เราแปลวา จรรยาบรรณ)

เมื่อเปนศัพทบัญญัติสําหรับคําฝร่ัง เราก็ตองเขาใจความหมาย

ของคําวาจริยธรรมนั้น ตามความหมายของคําที่เปนตนบัญญัติของ

มัน คือ ตองเขาใจความหมายของคําวา “จริยธรรม” ตามความหมาย

ของคําฝร่ังวา “ethic” นั้น - ตรงน้ีสําคัญ เปนเร่ืองตรงไปตรงมา
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เพราะฉะนั้น ถาตองการทราบวา จริยธรรม หรือ ethic คืออะไร 

ก็ไปเปดดูใน dictionary หรือใน encyclopedia ของฝร่ัง๑

อยางไรก็ตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

ในฐานะมีหนาที่บอกความหมายของถอยคําที่ใชกันอันเปนที่ยอมรับ

ในภาษาไทย ไดแสดงความหมายของ “จริยธรรม” วา “ธรรมที่เปนขอ

ประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม”

ตามความหมายที่ พจนานุกรมฯ บอกไวนี้ จริยธรรมก็มีความ

หมายเหมือนกับ “ศีลธรรม” ที่เราใชกันมาในสังคมไทยนานแลวกอน

จะมีคําบัญญัติวา จริยธรรม นี้

ยิ่งเมื่อไปเทียบกับตําราฝร่ัง ก็ใหความหมายของศีลธรรม และ 

จริยธรรม moral และ ethic ปนเปกันไปจนแทบจะเปนอยางเดียวกัน

แตที่สําคัญก็คือ ที่พูดกันอยูทั่วไปนั้น ความหมายของคําเหลานี้ 

ตัวผูพูดเองก็คลุมเครือ บางทีก็พูดไปอยางนั้นเอง คลายเปนคําโก

หนอยๆ ตัวคนพูดก็ไมชัด คนฟงก็พราๆ

พอมองเขาไปในวงวิชาการ ก็เห็นชัดวาความพรามัวคลุมเครือ

นั้นปรากฏออกมาในการเถียงกันของนักวิชาการเอง ที่ยุติไมได 

เชนวา จริยธรรม (ethic) กับศีลธรรม ตางกันหรือเหมือนกัน จะเอา

อยางไรกันแน และถาตางกันแลว ตางกันอยางไร
                                                                                                              
๑
เชน “a. A set of principles of right conduct. b. A theory or a system of 

moral values” (The American Heritage Dictionary of the English Language, 

1992); “the body of moral principles or values governing or distinctive of a 

particular culture or group: ...” (Random House Webster's Unabridged 

Electronic Dictionary, 1996); “a: a group of moral principles or set of 

values” (Merriam-Webster's Unabridged. Dictionary, 2000)
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แงทีท่าํใหปญหาย่ิงซบัซอนหนกัข้ึนไปอีก กคื็อ เราจะบญัญัติศัพท
ข้ึนมาใหมสําหรับคําฝร่ังวา “ethic” แตเราพยายามไปหาคําเกาในภาษา
บาลีมาใช และคําที่สําเร็จข้ึนมาคือ “จริยธรรม” นี้ ก็เปนคําก้ํากึ่ง

ที่วาก้ํากึ่ง คือ เราไปเอาคําจากภาษาบาลี ๒ คํามาจับตอกัน
เพื่อมาใชในความหมายใหมที่เราตองการ (ใหตรงกับฝร่ัง) แตในคําที่
จับเอามารวมกันนั้น ศัพทที่เปนตัวยืน (จริย) มีความหมายทางวิชาการ
ของมันอยูแลว ซึ่งเทียบกับความหมายใหมที่ตองการไดในบางแง แต
ไมตรงกันจริง สวนอีกคําหนึ่ง (ธรรม) ที่เอามารวมเขา ก็เปนคํากวางๆ 
ที่ไมชวยแยกความหมายออกไป แลวแทนที่จะบอกใหชัดไปเลยวา ที่
เราเอามาใชนีเ้ปนเร่ืองตางหากและตางออกไป แตเรากลับใชแบบปนเป
กนั กจ็งึทาํใหเกดิความสับสนมากข้ึน

ถาจับหลักไมได แลวไปคนหาที่ไปที่มาในภาษาบาลี พอไปเจอ
คํา “จริยธรรม” ในคําวา “ภิกขาจริยธรรม” (บาลีเปน “ภิกฺขาจริยธมฺมํ” 
แปลวา ธรรมคือภิกขาจริยา หรือภิกขาจาร ไดแก การเที่ยวไปเพื่อ
อาหาร คือการเที่ยวขออาหาร – เชน ธ.อ.๖/๓๒) ก็คงยิ่งงงกันใหญ

หันกลับไปดูความสับสนที่พูดถึงเมื่อกี้ (คําวา “บางทาน” ที่จะ
พูดตอไปนี้ รวมทั้งบางสถาบัน หรือบางหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย)

ในระยะไมนานมาน้ี จนถึงขณะนี้ มีบางทานในวงวิชาการ บอก
วา “จริยธรรม” กับ “ศีลธรรม” มีความหมายไมเหมือนกัน

ทีนี้ ทานที่วา จริยธรรม กับ ศีลธรรม ตางกันนั้น ก็ไมลงกันอีก 
บางทานวา จริยธรรม มคีวามหมายกวางกวาศีลธรรม หมายถงึกฎเกณฑ
สําหรับประพฤติปฏิบัติทัว่ไป แตศีลธรรมหมายถงึ หลักสําหรับประพฤติ
ดีประพฤติชอบ หรือความประพฤติปฏิบัติที่ประกอบดวยคุณความดี
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สวนบางทานก็วา ศีลธรรม มีความหมายกวางกวาจริยธรรม ดู
งายๆ ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความ
หมายของคํา “ศีลธรรม” วา “ความประพฤติที่ดีที่ชอบ, ศีลและธรรม, 
ธรรมในระดับศีล” เมื่อพูดวา ศีลและธรรม ก็ยอมคลุมหมด

ที่ชัดแน ก็คือ เมื่อคนไทยยังไมมี (คําวา) “จริยธรรม” ดังเชนเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๐๑ คนไทยทั่วไปไมรูจัก (คําวา) “จริยธรรม” (คําวา) “จริย-
ธรรม” ยังไมเขาไปในโรงเรียน หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมีวิชา
ศีลธรรม (แมถึง พ.ศ.๒๕๑๑ ก็ยังมีวิชาศีลธรรม) และศีลธรรมนั้นก็รวม
ทั้งคุณธรรมดวย๑ ตางจากเวลานี้ ที่จริยธรรมไมรวมคุณธรรม ตองพูด
แยกกันวา “คุณธรรม และจริยธรรม” ศีลธรรม จึงมีความหมายกวาง
กวาจริยธรรม

                                                                                                              
๑
ความโนมเอียงและความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ที่เก่ียวกับการใชถอยคํา ซ่ึงสะทอนใหเห็น

ทั้งความรูความเขาใจและทัศนคติของคน เปนเร่ืองที่นาศึกษา เชน ถาคนชอบใชคําที่ฟงหรูดูโก 

แตไมมีความเขาใจชัดเจน ก็คือความไมชัดคมทางปญญา ซ่ึงเปนภาวะขาดความเขมแข็งทาง

ปญญา อันเปนความออนแอที่สําคัญ การเกิดข้ึนของคําวา “จริยธรรม” พรอมทั้งการลาง

เลือนลงไปของคําวา “ศีลธรรม” และการคอยๆ นําเอาคําวาคุณธรรม เขามาจับคูกับ จริยธรรม 

เปนตัวอยางหนึ่งที่เดนชัดในเรื่องนี้; ในการดูความคืบเคลื่อนของเร่ืองนี้ จุดสังเกต นอกจากดูที่

หลักสูตรการศึกษาของ ศธ.แลว อีกแหลงหนึ่งที่พึงสํารวจ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ

ตัวอยางงายๆ (เนื่องจากเรงดวน ยังตรวจสอบไมละเอียด) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ

ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๐๖–๐๙) มุงที่เศรษฐกิจ ไมมีคํา “ศีลธรรม” เลย ตอมา แผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๑๐–๑๔) มี “ศีลธรรม” ๓ คร้ัง “จริยธรรม” 

ยังไมมี ตอมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๑๔–๑๙) มี “ศีล

ธรรม” ๓ คร้ัง “จริยธรรม” ๒ คร้ัง และเกิด “จริยศึกษา” แผนฯ ฉบับท่ี ๔ (๒๕๒๐–๒๔) 

เปลี่ยนแนว หันไปพัฒนาสังคมโดยแยกเปนดานศิลปวัฒนธรรม กับดานศาสนา มีคําวาศาสนา

บอย “ศีลธรรม” ๔ คร้ัง “จริยธรรม” ก็ดี “คุณธรรม” ก็ด ีไมพบ แผนฯ ฉบับท่ี ๕ (๒๕๒๕–๒๙)

และ แผนฯ ฉบับท่ี ๖ (๒๕๓๐–๓๔) ใช “จริยธรรม” มากขึ้นๆ ขณะที่ใช “ศีลธรรม” นอยลงๆ และ

“คุณธรรม” ก็เขามาเปนตวัเสริมมากขึน้ๆ พอถึง แผนฯ ฉบับท่ี ๑๐ (๒๕๕๐–๕๔) “คณุธรรม” ไดมา

เขาคูกับ “จริยธรรม” ลงตัวแลว มีคําคูวา “คุณธรรม จริยธรรม” ถึง ๒๒ คร้ัง ในขณะท่ีความ

พยายามจํากัดความความหมายที่จะแสดงความแตกตางของคําเหลานี้ก็ยังดําเนินตอไป
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เวลานี้ เมื่อมีคําวา “จริยธรรม” ข้ึนมาแลว ก็ตองพยายามแยก
ความหมายออกไปทุกคําวา “คุณธรรม” “จริยธรรม” และ “ศีลธรรม” 
ตางกันอยางไร (ดูเหมือนวา ขณะที่เรายังยุงอยูกับการแยกความหมาย
ของถอยคํา คนและสังคมก็ทรุดลงไปในทุกธรรม อยางนอย ศีลธรรมก็
ทําทาจะหมดไป)

บางทานวา “จริยธรรม” หมายถึงหลักความประพฤติที่พึงมีพึง
ปฏิบัติทั่วไป สวน “ศีลธรรม” หมายถึงหลักความประพฤติที่เปนคํา
สอนของศาสนา หรือจริยธรรมที่มาจากศาสนา

(แถมยังเอาคําฝร่ังมาสนับสนุนดวยวา จริยธรรม คือ ethic สวน 
ศีลธรรม คือ moral และวา moral เปนหลักความประพฤติตามคําสอน
ของศาสนา แตถาเราไปดูคําอธิบายของฝร่ังเอง พอพูดถึง ethic ก็
อธิบายดวย moral พอพูดถึง moral ก็วาคือ ethical มิฉะนั้นก็ตองออก
ไปที่คําพื้นๆ วาเปนเร่ืองของ right conduct ไมไปไหน)

“จริยธรรม” ก็ยังคลุมเครือสับสน

“จริยธรรมสากล” ก็จึงยิ่งพรามัว

ที่จริง การเอาคําวา “จริยธรรม” มาเทียบกับคําวา “ศีลธรรม” 

อยางที่วามาน้ัน ก็เปนเพียงการพยายามคิดความหมายข้ึนมาใหม 

โดยที่ตัวผูเทียบก็ไมไดสืบสาวความหมายท่ีแทจริงของคําทั้งสองนั้น

อยางจริงจัง เมื่อพูดออกไปเพียงแงหนึ่งดานหนึ่ง ก็ยิ่งพาใหคนทั่วไป

พลอยสับสนไปดวย

พวกหลังที่พูดเทียบเคียงอยางนั้น มักเปนเพราะตองการจะกาว

ตอไปอีก โดยมีเปาหมายที่จะเอาเร่ืองจริยธรรมสากลเขามา



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๔๗

๔๗

ทานพวกนี้ก็จะพูดตอไปวา ในโลกปจจุบันที่ถึงกันทั่วนี้ ศีลธรรม

หรือจริยธรรมของศาสนาทั้งหลายกําหนดวางไวแตกตางกัน บางทีก็ขัด

แยงกัน ควรหันไปใชจริยธรรมที่เปนของกลางๆ ที่ยอมรับกันทั่วทุกหน

แหง เปน “จริยธรรมสากล”

ทีจ่ริง คําวา “จริยธรรมสากล” กเ็ปนคําพดูทีไ่มลงตัว แมแตตัวศัพท

กย็งัไมเปนทีย่อมรับกนั พอจะเอาความหมาย กย็ิง่ไมมคีวามชดัเจน

 “จริยธรรมสากล” คืออยางไร มีอยูที่ไหน จะแกปญหาความ

แตกตางไดจริงหรือไม เร่ืองนี้ไดพูดไวที่อ่ืนมากและนานแลว๑ ในที่นี้จึง

ขอกลาวไวเพียงโดยสรุป

เบ้ืองแรก ควรย้ําไวกอนวา “จริยธรรมสากล” ยังเปนเพียงเร่ืองที่

บางคนบางกลุมพยายามคิดจะใหมีข้ึน มีการพูดถึงบางประปราย ยัง

ไมเปนที่ยอมรับกวางขวาง และยังไมลงตัวที่จะเปนหลักใหชัดข้ึนมาได

ก) เร่ืองสืบเนื่องมาจากวา เมื่อชาวตะวันตกพนออกมาจากสมัย

กลางของยุโรป (พนเมื่อ ค.ศ.1453/พ.ศ.๑๙๙๖) แลว ศาสนาคริสตก็

ไดเส่ือมจากอํานาจที่เคยควบคุมรัฐและสังคม และตอมาก็ไดกาวเขาสู

ยุคสมัยใหม ที่ผูคนนิยมวิทยาศาสตร และต่ืนเตนกับความเจริญในยุค

อุตสาหกรรม สังคมมีแนวโนมทั่วไปที่ผละจากศาสนา(คริสต) และมอง

เห็นไปวาหลักความประพฤติ (ศีลธรรม/จริยธรรม) ที่ศาสนาสอนไววา

เปนเทวโองการหรือเทพบัญชาลงมานั้น เปนไปไมได ไมมีจริง แตที่แท

                                                                                                              
๑
 หนังสือ ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย (โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

พิมพครั้งแรก ต.ค. ๒๕๓๔), “ภาค ๒ จริยธรรมสากล: จากความเปนกลาง สูความเปน

จริง”, หนา ๙๑–๑๕๓



ผูพิพากษา ตั้งตุลาฯ๔๘

๔๘

เปนเร่ืองที่มนุษยนี่เองบัญญัติกันข้ึน ซึ่งแตกตางกันไปตามกาลเทศะ 

ไมเปนวิทยาศาสตร คนสมัยใหมนั้นจึงโนมไปในทางที่จะไมเชื่อถือและ

ไมใสใจในเร่ืองศีลธรรม/จริยธรรม

ข) แตถึงอยางไรก็ตาม ศีลธรรม/จริยธรรมก็เปนของจําเปน
สําหรับสังคมมนุษย ซึ่งคนจะอยูกันโดยไมมีหลักที่จะควบคุมความ
ประพฤติไมได ถึงจะมีกฎหมายบังคับ ก็ไมเพียงพอ เมื่อศาสนาคริสต
เส่ือมอํานาจออนกําลัง คนสวนหนึ่งก็หันไปฟงนักปราชญที่อธิบาย
เร่ืองศีลธรรม/จริยธรรมอยางที่พยายามใหเปนเหตุเปนผล คือพวกนัก
ปรัชญาดานจริยศาสตร แตนักปรัชญาท้ังหลายโดยมากก็ยุงกับการ
แสดงหลักการหรือลัทธิของตนออกไปเปนสวนตัวบาง แกกลุมพวกหรือ
ลูกศิษยของตัวบาง มักจะอยูแคถกเถียงแสดงเหตุผล แตไมไดพัฒนา
วิธีการหรือมาตรการที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริง และนัก
ปรัชญาเหลานั้นก็เถียงกันเองไมลงกัน ดังนั้น นักปรัชญาเหลานั้นก็
เพียงไดชวยใหความคิดทางจริยธรรมมีการพัฒนาในเชิงเหตุผลมาก
ข้ึน หรือบางคนมีอิทธิพลในวงการการศึกษา ก็อาจจะใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติชัดข้ึนบาง แตคนทั่วไปก็ยังปฏิบัติไปตามหลักคําสอนที่เปนเทว-
โองการของศาสนาอยูนั่นเอง ทั้งที่ในแงความเช่ือถือและความสนใจก็
จืดจางคลางแคลงหรืองอนแงนคลอนแคลน ในภาวะเชนนี้ เร่ืองศีล-
ธรรม/จริยธรรมก็คอนขางโหวงเหวงเควงควาง

แตขอสําคัญก็คือ ถึงแมนักปรัชญาเหลานี้จะแยกตัวจากความ
เชื่อของศาสนา โดยมีความคิดเปนเหตุเปนผล (บางคนพยายามทําให
ความเช่ือของศาสนากลายเปนส่ิงทีม่เีหตุผล) แตเขาก็ยงัมองความหมาย
ของศีลธรรม/จริยธรรมในแงเปนหลักเกณฑทีก่าํหนดความประพฤติ และ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๔๙

๔๙

เปนเร่ืองแยกตางหากนอกวงวิทยาศาสตร ทําใหเสียโอกาสและไม
สามารถหย่ังลึกลงไปในความจริงของธรรมชาติที่จะโยงประสานแดน
ทั้งสองใหเห็นความสัมพันธที่เช่ือมถึงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ค) ในยุคสมัยใหมนั้น ในโลกตะวันตก ศาสนาคริสตไดแตกออก
เปน ๒ นิกายแลว (เร่ิมแยกเม่ือ ค.ศ. 1517/พ.ศ.๒๐๖๐) โดยเฉพาะใน
นิกายที่แยกออกไป คือโปรเตสแตนต ไดคอยๆ แตกนิกายยอยๆ ออกไป
มากมาย ตอมาเมือ่ชาวยโุรปตางกลุมตางชาติหนภัียการขมเหงบีฑาทาง
ศาสนาและการเมืองไปอยูในอเมริกา คนชาติใหมคืออเมริกนันี ้ ซึง่สวน
มากเปนผูถือนิกายโปรเตสแตนต แตสังกัดนิกายยอยๆ ที่แตกตางกัน 
อันสอนหลักความเช่ือถือและหลักความประพฤติที่แปลความหมายไป
คนละอยางๆ ก็เกิดปญหา เฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียนวาจะสอนหลัก
ศีลธรรม/จริยธรรมแบบนกิายยอยใด ทําใหมีความขัดแยงแตกแยกกัน
อยางรุนแรงและยืดเยื้อ แกปญหาไมตกตลอดเวลาเปนรอยป๑

ตอนนี้แหละ ในอเมริกานี่เองเปนจุดต้ังตน ก็เร่ิมเกิดแนวคิดที่มา
เรียกกันวา “จริยธรรมสากล” คือมีผูคิดเลือกและรวบรวมหลักความ
ประพฤติ อันเปนหลักศีลธรรมสามัญที่ไมขัดตอหลักของนิกายใด ดังที่
สถาบันธรรมจริยาศึกษา (Character Education Institute, ต้ังเมื่อ 
คศ.1911/พ.ศ.๒๔๕๔) ไดเปนแกนนําจัดทํา “ประมวลหลักศีลธรรม” 
(morality codes) ข้ึนมา แลวโรงเรียนทั้งหลายก็รับไปใช ถือวาเปน
                                                                                                              
๑
แมในปจจบัุน อเมรกิาก็แกปญหาน้ีไมจบส้ิน ดังเชนเม่ือผูเรยีบเรียงไปอเมริกาในระยะ พ.ศ.

๒๕๒๔ คุณแมของเด็กนักเรยีนประถม ท่ีเมืองเล็กๆ ในรฐั Massachusetts เลาใหฟงถึง

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนของลูกวา ตอนเทศกาลอีสเตอร (Easter) คุณครูเลาและ

อธิบายเรือ่งอสีเตอรใหเด็กๆ ฟง แตคําอธิบายของคณุครเูปนไปตามความเช่ือของนิกายยอย

ท่ีคุณครน้ัูนนับถือ เม่ือเด็กกลับบานเลาใหคุณแมฟง ปรากฏวาคําคุณครขัูดกับความเช่ือ

แหงนิกายของครอบครัวน้ัน คุณแมโกรธมาก จะประทวงเอาเร่ืองกับทางโรงเรียน
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สากลหรือเปนของกลางๆ ที่รวมกันได

จากนั้น ความกาวหนาในแนวทางน้ีก็ดําเนินตอมา จนมีบุคคล
สําคัญที่ไดคิดหาทางยุติปญหาความแบงแยกระหวาง(นิกาย)ศาสนา 
โดยมิใชเพียงรวบรวมกฏเกณฑขอปฏิบัติทางศีลธรรมมาประมวลกันไว
เทานั้น แตวางหลักที่ลงลึกไดเนื้อหาสาระเปนหลักการทางปรัชญาดวย  
ไดแก จอหน ดิวอี (John Dewey, 1859-1952) ซึ่งตอมาเรียกกันวา 
The (American) Civil Religion คือศาสนาประชาราษฎร (ของอเมริกนั)
แตทาํไปทาํมา ทีว่าเปนสากล กคื็อสากลของอเมริกา (เทานั้น)

ความคิดในเร่ืองจริยธรรมสากลในอเมริกาเดินหนาตอมา บุคคล
ที่เดน คือ นักจิตวิทยาการศึกษาที่ชื่อ ลอเรนซ โกลเบอรก (Lawrence 
Kohlberg, 1927-1987) ซึ่งไดเสนอทฤษฎีพัฒนาการทางศีลธรรม 
(moral development) ที่ถือวา การพิจารณาวินิจฉัยในทางจริยธรรม 
โดยถือความถูกตองตามหลักจริยธรรมสากล (universal ethical 
principle) เปนพัฒนาการทางจริยธรรมข้ันสูงสุด ความคิดของทานผูนี้ 
ไดทําใหจริยธรรมสากลปรากฏตัวมีฐานะสําคัญข้ึนมาอีก

 อยางไรก็ตาม ถึงตอนนําทฤษฎีเขาสูปฏิบัติการ ซึ่งโกลเบอรก
จัดลําดับพัฒนาการทางจริยธรรมเปน ๓ ระดับ (ระดับกอนบัญญัติ-
ระดับบัญญัติ-ระดับเหนือบัญญัติ) และซอยแตละระดับเปน ๒ ข้ัน 
รวมทั้งหมดเปนพัฒนาการ ๖ ข้ัน ก็นาเสียดายวา พอเอาเขาจริง โกล
เบอรกไดตัดข้ันที่ ๖ (ข้ันถือจริยธรรมสากลเปนเกณฑวินิจฉัย) ออก
จากการใชวัด โดยยอมรับวาเปนข้ันที่เขาคิดสรางข้ึนจากสถานการณ
สมมติ เปนข้ันที่นอยคนเหลือเกินจะกาวไปถึง และเขาไมพบตัวอยาง
ในกลุมคนที่ใชทดลอง พูดงายๆ ก็คือเขาไปยังไมถึงจริยธรรมสากล



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๕๑

๕๑

จริยธรรมสากลในความคิดของโกลเบอรกนี้ นับวาเปนความ
กาวหนาในโลกตะวันตก ที่จะทําใหจริยธรรม(มีเคาของการ)เช่ือมโยง
จากบัญญัติเขามาตอกับสภาวะ แมวาความคิดของเขายังดูจะไมชัด
เจน และเขาตองตัดมันออกไปจากการใชงานจริง

แมวาโกลเบอรกจะลวงลับไปแลว แตความคิดก็ยังเปนที่ยอมรับ
นับถือมาก ดังที่เกณฑวัดอันไมครบ ๖ แตตัดเหลือ ๕ ข้ัน ที่ทานใหไวนี้  
ยังมีการใชอยูในวงการจิตวิทยาการศึกษาในเมืองไทย

ง) อยางที่เลาแลววา ความคิดของโกลเบอรกทําทาจะโยงจาก
บัญญัติเขาหาสภาวะ แตก็มาเลือนลางขาดตอนเสีย ไมผานทะลุตลอด
โลงไป หลังจากโกลเบอรกแลว นักแสวงหาจริยธรรมสากลก็มีแตกลับ
ไปวนเวียนอยูกับวิธีคัดเลือกรวบรวมหลักความประพฤติที่เขากันได ที่
ตางพวกตางลัทธิยอมรับ เอามาประมวลไว ซึ่งอาจจะกลายเปนวาได
แตเพียงเร่ืองพื้นๆ ลงลึกไมได เส่ียงตอการที่จะเปน จริยธรรมแบบ 
syncretic ที่คลุกเคลา หรือไมก็จับฉายไปเลย

จ) ยังมีแงมุมปลีกยอยอีกหลายอยาง ที่นาสังเกต หรือพึงระวัง 
ซึ่งจะทําใหจริยธรรมที่เรียกวาสากลนั้น ไมเปนสากลจริง หรือไมไดผล
จริง เชนวา เทาที่พูดๆ กันมา จริยธรรมสากล ก็เปนแคจริยธรรมของฝร่ัง 
เหมือนคําวา เส้ือผาชุดสากล ก็คือเส้ือผาแบบฝร่ังของชาวตะวันตก 
อยางนี้ก็ไมใชสากลจริง ถาสากลจริง ก็ตองทั่วทั้งโลก

ทีนี้ นอกจากจริยธรรมเทวบัญชาของศาสนาตะวันตก ที่ฝร่ัง
สมัยใหมผละออกมาแลว จริยธรรมตามทฤษฎีและทัศนะของนัก
ปราชญนักปรัชญาของฝร่ังก็แตกตางกันมากมาย ยากนักที่จะหาหลัก
กลางที่ยอมรับรวมกันไดจริง
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ยิ่งกวานั้น นักแสวงหาคัดจัดประมวลจริยธรรมสากลเองน่ีแหละ 
ตัวเองก็ไมใชเปนปราชญใหญตนความคิดทางจริยธรรมเอง ไดแตมา
คัดเลือกหลักของพวกนักปราชญบาง ของวัฒนธรรมประเพณี เปนตน 
นอกจากการเลือกสรรนั้นจะข้ึนตอสติปญญาสามัตถิยะของเขาแลว 
พวกที่เปนนกัเลือกสรรนัน้ ตางบุคคลตางกลุมตางคณะก็มคีวามคิดตัด
สินใจเลือกแตกตางกนัอีก กลายเปนจริยธรรมสากลของกลุมนั้นคณะนี้ 
บางทกีขั็ดแยงกนั จะทาํใหเกดิความสับสนมากยิง่ข้ึน

แลวปญหาซอนกคื็อ จริยธรรมสากลชุดทีม่กีารเลือกสรรตกลงใน
หมูพวกตนแลวนาํเสนอข้ึนมา ไปๆ มาๆ กลายเปนศาสนาหรือลัทธใิหม
ข้ึนอีกรายการหนึง่ตางหาก ซึง่มไีวเพือ่รอเวลาทีจ่ะววิาทขัดแยงกบัราย
การอืน่ๆ ตอไป (เหมอืนในอดีตมากคร้ัง ทีข่บวนการเพือ่ปรองดองรวม
ศาสนา ไดกลายเปนศาสนาใหมข้ึนมา เพิม่จาํนวนศาสนาทีจ่ะขัดแยง
กนัในโลกนี)้

ฉ) ปญหาสําคัญอยางหนึ่งทางจริยธรรมที่ผุดเดนข้ึนมาในยุค
เทคโนโลยีกาวไวและกาวไกลนี้  คือ การตัดสินใจในเร่ืองยุงยากใจที่
เกิดศัพทใหมข้ึนมา ที่เรียกวาชีวจริยธรรม (bioethics) เชน การทํา
โคลนนิ่ง การปฏิบัติตอเด็กผิดปกติในครรภ การจัดการกับ stem cells 
ตลอดจนเร่ืองจําพวกสิทธิที่จะตาย การุณยฆาต การทําแทง เปนตน 
อันเปนปญหาเกาที่ยังใหมอยูเสมอ พอเจอปญหาเหลานี้ จริยธรรม
สากลที่เปนชุมนุมหลักจริยธรรมพื้นๆ ก็ยากจะมีอะไรมาเพ่ิมพูนภูมิ
ปญญา จงึมกัไดแคเขามารวมวงของการวายวนอยูกบัปญหา อยางใน
เมอืงฝร่ังเวลานี ้ ความคิดความเขาใจกขั็ดแยงแตกตางกนัไป แคออก
กฎหมาย ตางรัฐกอ็อกกฎหมายกําหนดในเร่ืองเดียวกนัไมเหมอืนกนั
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วาโดยรวม ในที่สุด ไมวาจริยธรรมสากลจะไปถึงไหน ก็คือจริย-

ธรรมนั่นแหละ ดังนั้น จุดออนที่แทของมันจึงอยูที่ปญหาซ่ึงอยูในตัว

ของจริยธรรมเอง ถาจริยธรรมยังบกพรองพรามวัอยู จริยธรรมสากลกไ็ม

อาจพนปญหาไปได

จากที่ไดพูดไปแลว ควรจับมาย้ําไวเปนจุดสังเกตสําคัญวา

๑. ชาวตะวันตกเจาของศัพท ethic ที่เราเอามาแปลเปนไทยวา 

“จริยธรรม” นั้น ตามปกติ เขามองความหมายของคํานี้เพียงแคเปน

หลักหรือกฎเกณฑทางความประพฤติที่แสดงออกภายนอก เฉพาะ

อยางยิ่งในทางสังคม (ตางจากที่พูดแลววา “จริยะ” คําเดิม หมายถึง 

การที่จะตองทําตองประพฤติปฏิบัติ หรือดําเนินชีวิตใหถูกตอง ตาม

เงื่อนไขที่เปนเหมือนเสียงเรียกรองจากกฎธรรมชาติ)

๒. ชาวตะวันตก แมแตที่เรียกวาเปนนักปราชญสําคัญๆ โดย

ทั่วไป มักใชคําวา “จริยธรรม” คือ ethic โดยหมายถึงบัญญัติธรรม 

หรือไมก็ใชอยางคลุมๆ เอาบัญญัติธรรมเปนหลักและเห็นจริยธรรม

เปนเงาๆ๑ (เชน ในเกณฑวัดพัฒนาการทางจริยธรรม ๕-๖ ข้ัน ของ

โกลเบอรก จะเหน็ไดชดัวาจริยธรรมของเขาในระดับตนๆ เปนเร่ืองของ

บัญญัติธรรมทัง้นั้น)

๓. เนื่องกันกับสองขอตนนั้นก็คือ เมื่อ “จริยธรรม” ที่เปนคําใหม

นี้ เขาหมายถึงเพียงหลักการกฎเกณฑความประพฤติภายนอก ที่เปน
                                                                                                              
๑
คงตองถือวาความสบัสนน้ี สวนหน่ึงก็เปนปญหาท่ีเกิดจากความบกพรองของเราเอง ท่ีแปล 

ethic น้ันวา จริยธรรม แทนท่ีจะแปลดวยถอยคําท่ีเปนบัญญัติธรรม (ขอใหเทียบกับ

ethics ท่ีในความหมายหนึง่ เราแปลวา จรรยาบรรณ ซ่ึงเปนบัญญติัธรรมอยางชัดเจน)
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บัญญัติธรรม ก็ชัดอยูแลววาจริยธรรมตามความหมายของเขานั้น ไม

เกี่ยวกับความจริงตามสภาวะ ไมเปนเร่ืองที่เกี่ยวโยงไปถึงกฎธรรมชาติ

เมื่อจริยธรรมมีความหมายแคนี้ ความเปนจริยธรรมสากลของ

เขาจึงอยูที่วามันเปนของกลางๆ ที่เขาไดกับทุกพวกทุกฝาย หรือที่ทุก

พวกทุกฝายยอมรับได ตางจากจริยธรรมสากลในความหมายที่วา เมื่อ

เปนความจริง ก็เปนสากลในตัวของมันเอง เพราะไมวาใครจะยอมรับ

หรือไม มันก็มีผลตอทุกคนทุกพวกทุกฝาย ไมตองรอใครมาเห็นดวย

ถาเปน “จริยะ” ตามความหมายในระบบของธรรม ๓ ที่วาขาง

ตน ก็ไมตองแยกวาเปน จริยธรรมสากล หรือไมสากล เพราะความเปน

สากลอยูที่ความเปนจริง มิใชอยูแคที่ความเปนกลาง

ความจริงนั่นแหละ ทั้งเปนสากล คือทั่วกันหมดทั้งส้ิน และเปน

กลาง คือไมเขาใครออกใคร เมื่อเปนจริยะ ตามหลักการที่วามา ถึงจะ

ไมบอกวาเปนสากล ก็เปนสากลอยูในตัวเอง เพราะมีความจริงที่ทําให

มีความเปนสากลอยูแลวในตัว

ไปใหถึงจริย[ธรรม]แทท่ีเปนระบบชัดเจน

จึงจะเห็นความเปนจริงของชีวิตและสังคมท่ีดีงาม

มาถึงตอนนี้ ความคลุมเครือสับสนเกี่ยวกับถอยคําสําคัญบาง

คําคงจะคลายลงไปแลว ถาไมหมด ก็คงไมนอย คราวนี้ เราก็สามารถ

ผานคําวา “จริยธรรม” ไปได และลงลึกไปใหถึงตัวจริง คือ “จริย” (เขียน

อยางไทยเปน จริยะ)
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เร่ืองจริยะนั้น ไดพูดไปมากพอแลว ในแงที่สําคัญ คือในฐานะที่
เปนองคหนึ่งในระบบ ๓ ของธรรม คือ สภาวะ-จริยะ-บัญญัติ (สภาว-
ธรรม จริยธรรม บัญญัติธรรม) ในแงนั้นจึงไมตองพูดอีก

แตยงัมอีีกแงหนึง่ซึง่สําคัญไมนอยกวานัน้ คือแงเฉพาะตัวของจริยะ 
ซึง่เปนระบบหนึง่ในตัวของมนัเอง และในฐานะทีจ่ริยะนัน้เปนเนือ้ตัวของ
ธรรมสําหรับผูพพิากษา จงึจะพดูเร่ืองระบบของจริยะนีต้อไป

“จริยะ” คืออะไร? จริยะก็มาจาก “จร”  (อานอยางภาษาบาลีวา 
“จะระ” อานอยางไทยวา “จอน”)

“จร” ก็คือเดิน เดินทาง หรือเที่ยวไป เชน สัญจร คือเดินกันผาน
ไปมา จราจร คือเดินไปเดินมา หรือเที่ยวไปเที่ยวมา พเนจร คือเดินปา 
หรือเที่ยวไปในปา (ในภาษาไทย กลายเปนเที่ยวเร่ือยเปอยไปอยางไร
จุดหมาย)

ทีนี้ “จร” หรือเดินทางนั้น เมื่อเอามาใชทางนามธรรม กลายเปน
เดินทางชีวิต อยางที่นิยมพูดวา “ดําเนินชีวิต”

คนแตละคนก็ดําเนินชีวิตของตนไป แลวการดําเนินชีวิตของคน
เหลานั้น ก็ไปรวมกันเปนสังคม เมื่อมองดูผิวเผินแคภายนอก ก็กลาย
เปนวิถีแหงการดําเนินชีวิต และระบบของการเปนอยูประพฤติปฏิบัติ
ของหมูมนุษย ที่เรียกวาสังคม

แตมองแคนั้นก็ผิวเผินเกินไป ไมเพียงพอ ตองดูใหลึกลงไปอีก 
การดําเนินชีวิตของคนเราน้ี อยูแคที่แสดงออกมาเห็นๆ กันเทานั้นหรือ 
ไมใชแน

การดําเนินชีวิตของคนหนึ่งๆ ที่เรามองเห็น และที่คนอ่ืนเกี่ยว
ของดวย คือการแสดงออกทางกายและวาจา ที่เกี่ยวของสัมพันธกับ
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คนอ่ืนและส่ิงแวดลอม ซึ่งเรามักเรียกวาความประพฤติ อันเปนดาน
นอกแหงการดําเนินชีวิตของเขา เรามักมองคนแคนี้ (และที่เรียกวา 
“จริยธรรม” ก็มักจับเอาความหมายแคนี้)

ถาเรามองคนแคนี้ เราจะไมเห็นตัวจริงของคนนั้นเลย ความ
ประพฤติ หรือการแสดงออกภายนอกทางกายและวาจา ไมใชชีวิตทั้ง
หมดที่เขาดําเนินอยู ก็อยางที่วาแลว มันเปนเพียงดานนอกของการ
ดําเนินชีวิตของเขาเทานั้น

ลึกลงไป เบ้ืองหลังการพูดและทําอะไรตางๆ ที่เขาประพฤติหรือ
แสดงออกมาขางนอกนั้น มีตัวช้ีนําที่กําหนดหรือส่ังการออกมาจาก
ขางในจิตใจ ตัวช้ีนํากําหนดหรือส่ังการนี้ เราเรียกวา “เจตนา”

ทางพระบอกวา ถาไมมีเจตนานี้ การแสดงออกของคน ก็ไมมี
ความหมายอะไร จะมีคาเพียงแคเหมือนกิ่งไมผุหักหลนลงมา หรือตน
ไมตองลมส่ันไหวแลวใบไมรวง เทานั้นเอง ดังนั้น เจตนาจึงสําคัญ
อยางยิ่ง

เจตนาจะตัดสินใจส่ังการอยางไร ก็มีแรงจูงใจที่รายหรือดีคอย
กระซิบบอก อยางงายๆ ก็คือส่ังการไปตามที่ชอบใจหรือไมชอบใจ

แตบางทีการตัดสินใจที่จะส่ังการนี้ ก็เปนไปอยางซับซอน 
เจตนาจึงมีกองบัญชาการทํางานใหมัน โดยมีตัวทํางานอยูในจิตใจ
มากมาย ซึ่งรวมแลวก็คือ มีฝายราย กับฝายดี

ในฝายราย มีตัวเดนคือ โลภะ โทสะ โมหะ สวนในฝายดีก็มีมาก 
เชน ศรัทธา เมตตา หิริ โอตตัปปะ ซึ่งเรานิยมเรียกกวางๆ วา คุณธรรม

ตัวทํางานเหลานี้สงขอเสนอแนะในการส่ังการใหแกเจตนานั้น 
ถาตัวใดมีกําลังมาก ก็จะมีอิทธิพลครอบงําการส่ังการของเจตนา



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๕๗

๕๗

เลยทีเดียว

ในกองบัญชาการของจิตใจนี้ ยังมีฝายกําลังสนับสนุน เชน 
ความขยนั ความเพยีร ความอดทน ความกลาหาญ ความเขมแข็งมัน่คง 
คอยรับสนองงาน ทีจ่ะขับเคลือ่นใหงานสําเร็จตามตองการ เปนสมรรถ-
ภาพของจิตใจ

แลวก็มีฝายแสดงผล-วัดผล คอยตามกํากับอยูตลอดเวลา วา
อันไหน ทางไหน รับไดหรือไมได เชน ความขุนมัว ความเครียด ความ
เศรา ความหดหู ความหงอยเหงา ความวาเหว หรือความสดชื่น ความ
ราเริง ความเบิกบาน ความผองใส ความอ่ิมใจ ความปล้ืมใจ ความสุข 
เปนตน รวมแลวก็เปนฝายสุข ที่ตามหา กับฝายทุกข ที่จะใหดับหาย

อยางไรก็ตาม การตัดสินใจส่ังการ และการทํางานของกอง
บัญชาการในจิตใจทั้งหมดนั้น ตองพึ่งพาขอมูลความรู อาศัยความเขา
ใจ และการมองเห็นเหตุผล เทาที่จะมีปญญารูไปถึง

ปญญารูเขาใจมองเห็นแคไหน เจตนาก็ส่ังการใหกายวาจามี
พฤติกรรมคืบเคลื่อนไปไดภายในขอบเขตแคนั้น ถาปญญารูเขาใจมอง
เห็นกวางไกลออกไป ลึกลงไป มองเห็นชองทางและโอกาสมากข้ึน 
เจตนาก็ส่ังการใหกายวาจาปรับขยายรูปแบบของพฤติกรรมออกไป 
ชวยใหทําการไดซับซอนยิ่งข้ึน พรอมทั้งไดผล มีทางสําเร็จมากข้ึน

ถาขาดความรู อับไรปญญาเสียแลว พฤติกรรมก็ติดตัน ขัดของ 
จิตใจก็อึดอัด อับจน เครียด เปนทุกข ดังนั้น ปญญาที่รูเขาใจนี้ จึงมีบท
บาทสําคัญยิ่งในการบอกทิศ ชี้ชอง นําทาง ขยายโอกาส ตลอดจน
ปลดปลอยใหอิสรภาพ แกพฤติกรรม และแกจิตใจที่มีเจตนาเปนหัว
หนางานนั้น
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ที่วามานี้ ก็คือระบบการดําเนินชีวิตของคน ที่ขยับเขยื้อนเคลื่อน
ไหวเปนไปอยูตามที่เปนอยูจริง ซึ่งเห็นไดชัดวาสรุปแลวมี ๓ แดน 
ทํางานประสานกาวไปดวยกัน ตองครบทั้ง ๓ แดน  จะขาดแดนหนึ่ง
แดนใดมิได

จึงขอสรุปไวในที่นี้ วา “จริยะ” คือการดําเนินชีวิตของคน เปน
ระบบอันหนึ่ง ที่มีองคประกอบ ๓ แดน (จะเรียกวาดาน หรือสวน ก็ได)
คือ

๑. แดนพฤติกรรม (กาย-วาจา) ที่แสดงออก ติดตอสัมพันธ 
และกระทําตอสังคมและส่ิงแวดลอม๑

๒. แดนจิตใจ ที่เปนเหมือนเจาของพฤติกรรมทั้งหมด ต้ังแตเปน
ผูตองการ บงการหรือส่ังการ ขับเคล่ือน ตลอดจนเสวยผลของพฤติกรรม
ทัง้หมดนัน้ โดยมตัีวประกอบทีร่วมในการทาํงานแตงสรรมากมาย ภาย
ใตการนําของเจตนา ที่เปนทั้งหัวหนาและเปนตัวแทน ที่ทํางานเช่ือม
ตอส่ังการออกมาใหมีผลเปนพฤติกรรมออกไป ทั้งนี้ ตัวประกอบที่
ทํางานนั้น แยกไดเปน ๓ แดนยอย คือ

- ตัวแตงสรรฝายดี กับฝายราย ที่พึงคัดเอาไวแตฝายดี ซึ่งมัก
เรียกกันแบบรวมๆ งายๆ วา “คุณธรรม” หรือ “คุณภาพจิต”

- ตัวทํางานที่ทําใหกาวไปอยางแนวแนเขมแข็งมั่นคง เรียกพอรู
กันวา “สมรรถภาพจิต”

                                                                                                              
๑ น้ีพูดอยางงาย แตถาจะใหครบจริง ดานท่ี ๑ ท่ีสัมพันธกับโลกภายนอก คือสังคมและส่ิง

แวดลอมน้ี ตองแยกยอยเปน ๒ สวน คือ ติดตอสัมพันธโดยการรับรู ดวยผัสสทวาร

ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน กาย (ไปรวมท่ีใจ) และติดตอสัมพันธโดยการแสดงออก ดวย

กรรมทวาร คือ กาย และวาจา (ออกมาจากเจตนาในใจ)
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- ตัวแสดงผล ซึง่เหมือนกบัวดัผลไปในตัว เพราะจะมีอิทธพิลใน
การทีจ่ะเลือกพฤติกรรมวาจะทําจะเอาหรือไม คือฝายสุข กบั
ฝายทุกข โดยจะมุงไปหาไปพบฝายสุข ที่เรียกพอรูกันวา 
“สุขภาพจิต”

๓. แดนปญญา ที่เอ้ืออํานวยขอมูล ชี้ชอง สองทาง บอกทิศ 
ขยายขอบเขตและโอกาส ปรับแก ตลอดจนปลดปลอยใหเกิดอิสรภาพ
แกพฤติกรรมและจิตใจ

นี้คือ “จริยะ” หรือระบบการดําเนินชีวิตของคน ซึ่งประกอบดวย
ทั้งกาย-วาจา ทั้งใจ ทั้งปญญา ถาไมครบ ๓ อยางนี้ ชีวิตจะดําเนินไป
ไมได แตที่จริงก็คือ มันก็เปนของมันอยูอยางนี้ แตเรานี่แหละ ถามอง
และปฏิบัติจัดการกับมันไมครบสวน ไมครบดาน เราก็ทําการที่มุง
หมายไมสําเร็จ และจะเกิดปญหาแกตัวเอง

อนึ่ง จริยะ คือระบบการดําเนินชีวิตของคน ที่พูดไปแลวนี้ วาไป
ตามธรรมชาติของมัน ตอนน้ี ยังไมไดบอกวาดีหรือไมดี หรือควรและไม
ควรอยางไร

ทีนี้ก็มาถึงตอนที่วา เราตองการมีจริยะ คือระบบการดําเนินชีวิต
ที่ดี ในเมื่อ “จริยะ” คือระบบการดําเนินชีวิต เปนคํากลางๆ จะใหดี 
หรือไมดี ก็เติมคุณศัพทเขาไปขางหนา

ถาเปนจริยะคือการดําเนินชีวิตที่ดี ก็เปนปุญญจริยะ หรือธรรม-
จริยะ หรือเศรษฐจริยะ ถาเปนจริยะคือการดําเนินชีวิตที่ไมดี ก็เปน
ปาปจริยะ หรืออธรรมจริยะ

ในที่นี้ เรามุงเอาจริยะคือการดําเนินชีวิตที่ดี ที่เปนปุญญจริยะ
หรือธรรมจริยะ หรือเศรษฐจริยะ ซึ่งในพระพุทธศาสนามีคําเฉพาะเรียก
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ไววา “พรหมจริยะ” วา แปลวา จริยะอันประเสริฐ หรือจริยะที่แท ก็
คือจริยะหรือการดําเนินชีวิต ซึ่งชีวิตทั้ง ๓ ดานที่พูดไปแลวนั้น ดี และ
ประสานกันอยางถูกตอง

การที่พระพุทธเจาเสด็จไปทรงส่ังสอนธรรมตลอดเวลา ๔๕ ปที่
เรียกวาประกาศพระศาสนาน้ัน ก็คือทรงประกาศพรหมจริยะนี่แหละ  
(“ประกาศพระศาสนา” เปนคําพูดของเรา แตพระพุทธเจาเองตรัสวา
พระองค “ประกาศพรหมจริยะ”)

เอาเถิด เมื่อมีการบัญญัติศัพทใหมวา “จริยธรรม” ข้ึนมาแลว 
แตมีความหมายก้ํากึ่งกัน จะตรงกันก็ไมตรงจริง จะตางกันก็ไมตางให
ไกลไปเสียเลย เราก็มาตกลงหรือทําความเขาใจกันใหชัดเสียวา

“จริยธรรม” ในความหมายที่เปนศัพทบัญญัติใหม ซึ่งถือตาม
ความหมายของคําฝร่ัง คือ ethic

สวน “จริยธรรม” ในความหมายของเรา ไดแก จริยะ คือระบบ
การดําเนนิชีวติถกูตองดีงาม ซึง่มอีงคประกอบประสานสัมพนัธกนัทัง้ ๓ 
ดาน (ทั้งกายวาจา จิตใจ และปญญา) ที่มีชื่อเดิมวา “พรหมจริยะ” นี้

เมื่อไดทําความเขาใจอยางนี้แลว ก็จะเห็นชัดวา สาระทั้งหมดใน
ชีวิตของมนุษย ขยายไปถึงสังคม ที่จะเปนอยูกันอยางถูกตองดีงาม
เปนสุข ก็คือ “จริยธรรม” ในความหมายที่เปนพรหมจริยะนี่แหละ

พรอมกันนั้น การจัดการกับชีวิตทั้ง ๓ ดานที่วามาแลวนั้น โดย
ฝกหัดพัฒนาปรับแกใหคนดําเนินชีวิตไดดียิ่งข้ึนไปๆ จนมีชีวิตที่ดีงาม
เปนประโยชนมีความสุขอยางสมบูรณ ก็คือส่ิงที่เรียกวา “การศึกษา”
(คําพระเรียกการศึกษานี้ ในฐานะมีองคประกอบ ๓ ดานวา ไตรสิกขา)

ถาเราถือหลักตามความหมายของพระพุทธศาสนา ก็จะเห็นวา 
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สาระหรือแกนของอารยธรรมมนุษย ก็มีเพียงการดําเนินชีวิตและสังคม
ใหดีดวยจริยธรรม (พรหมจริยะ) และพัฒนาคนใหดําเนินชีวิตและ
สังคมใหดีจนมีพรหมจริยะอยางนั้น ดวยการศึกษา (ไตรสิกขา)

แตเมื่อขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง และมัวไปสับสน
คลางแคลงอยูกับถอยคําที่พราคลุมเครือ วิถีของชีวิตและสังคม ก็ยิ่ง
หมักหมมปญหาและเพิ่มทวีความทุกข

ที่พูดนี้ มิใชแกลงวา ขอใหดูสังคมของเรานี้ ที่เปนอยูและเปนมา 
กบัความไมชดัเจนในเร่ืองจริยธรรม แลวมสีภาพสับสนกะพรองกะแพรง
อยางไร

กังวลวาศีลธรรมหลนหาย

สังคมไทยเทีย่วเวยีนคนคหูาตามลาจรยิธรรม

อยางที่กลาวแลวขางตนวา ความรูเขาใจและความคิดของ
สังคมไทยที่คืบเคลื่อนมาในการใหความหมายและการใชคําศัพทที่
สําคัญอยางคําวาจริยธรรมนั้น เปนเร่ืองที่นาศึกษา แตในยามกระช้ัน
ชิดนี้ ขอพูดโดยยังไมไดทบทวนและตรวจสอบใหละเอียด

เทาทีร่ะลึกได กอนเกดิมศัีพทบัญญัติวา “จริยธรรม” เมือ่ ๔๐–๕๐ 
ปกอนนัน้ สังคมไทย กเ็หมอืนกบัสังคมทัว่ไปในโลก ไดต่ืนเตนอยูกับ
ความหวังในความเจริญกาวหนาแบบสมัยใหมมาเปนเวลานาน ผูคน
ไมคอยสนใจในเร่ืองศีลธรรม แมวาเวลาน้ันยังใชคําวา “ศีลธรรม” เด็ก
ยังตองเรียนวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม แตจิตใจคนกําลังหางเหิน
ออกมา (คงคลายคําเปรียบที่วา ยามน้ํามากหางาย คนไมเห็นคุณคา 
แตเมื่อใดไมมีน้ําจะกิน แมแตเพชรพลอยก็หมดส้ินความหมาย)
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ตอมา เมื่อมีคําใหมวา “จริยธรรม” ที่บัญญัติข้ึนจากคําฝร่ัง และ
คําวาศีลธรรมเลือนลางลงไปๆ กพ็อดีหรือบังเอิญวา สังคมไทยไดเขาสูยคุ
ที่ประสบปญหาทางศีลธรรมมากข้ึนๆ คนมปีญหาจิตใจมากข้ึน จนคน
บนกันหนาหูข้ึนเร่ือยๆ วา ศีลธรรมเส่ือมๆ (คําวา “ศีลธรรม” เส่ือมหาย!)

ถึงตอนนี้ สังคมหันมามองเห็นความจําเปนของศีลธรรม ใน
ขณะที่คําใหมที่โกกวา คือ จริยธรรม กําลังเร่ิมเดนข้ึนมาแทน

ยุคใหมของความสนใจปญหาสังคม จึงมาพรอมกับการคอยๆ 
เลือนหายของคําวา “ศีลธรรม” และการนิยมคําใหมวา “จริยธรรม”

กอนนั้นไมนาน สังคมไทยไดกาวเขาสูยุคพัฒนา ซึ่งเร่ิมตนเมื่อ 
พ.ศ.๒๕๐๒ และประเทศไทยก็ไดมี แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ

ฉบับแรก คือ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๐๖–๒๕๐๙ (แผน ๑ นี้ ในช่ือมีคําวา 
“การ” แตไมม ี“และสังคม”) ในแผนฉบับแรกนี้ ซึ่งมุงที่เศรษฐกิจ ไมเอย
ถึงศีลธรรมเลย (“จริยธรรม” ยิ่งไมตองพูดถึง เพราะเปนคําที่ยังไมใช)

ระหวางที่เนนการพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจนั้น คนไทยได
มองเห็นปญหาสังคมที่คนมีความเส่ือมโทรมทางจิตใจ หางเหินจาก
ศีลธรรมไกลออกไปๆ ตอนนั้น เร่ิมมีระบบผอนสง ซึ่งแพรสะพัดไป
อยางรวดเร็ว พรอมกับการกูหนี้ยืมสินระบาดไปทั่ว

เมื่อไดเห็นความสําคัญของปญหาสังคมที่พวงมากับความเหอ
วัตถุและปญหาความเส่ือมจากศีลธรรม ก็เปนเหตุใหแผนพัฒนาฉบับ
ตอมา ขยายขอบเขตออกไปโดยเพิ่มคําวา “และสังคม” เขาไปในช่ือ 
กลายเปน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๑๐–๒๕๑๔ และในแผนนี้ ก็ไดเร่ิมมีคําวา “ศีลธรรม”๑ โดยเฉพาะได
                                                                                                              
๑ พึงทราบวา ในชวงเวลาน้ี หลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ยังมีวิชาศีลธรรม
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เกิดมีคําวา “พัฒนาจิตใจ” ซึ่งเปนจุดเนนที่กลาวถึงสืบมาอีกหลายแผน

ตอมา เมื่อข้ึนสู แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ๑
 ฉบับที่ ๓ 

พ.ศ.๒๕๑๕–๒๕๑๙ คําวา “จริยธรรม” ก็เร่ิมเขามา และคนก็นิยมใชคํา
นี้มากข้ึนๆ พอถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๒๕–๒๕๒๙ ก็มีคําวา 
“พัฒนาจริยธรรม” ถึงตอนนี้ คําวาศีลธรรมแมจะยังมีใชอยู แตก็นอย 
จริยธรรมกลายเปนคําเดน ซึ่งทางการก็หันไปใชมาก (ในแผน ๕ นี้ มี
คําวาศีลธรรมเพียง ๕ คร้ัง แตเอยอางจริยธรรมถึง ๑๘ คร้ัง)

คําวา “พัฒนาจิตใจ” ซึ่งไดเขามาสูแผนพัฒนาฯ พรอมกับคําวา 
“ศีลธรรม” โดยเร่ิมข้ึนในฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๐–๒๕๑๔) นั้น ตอนแรก
ยังใชนอย ไมบอยไมเดนเทาคําวาศีลธรรม แตอยางที่กลาวแลว พอเขา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๓ (๒๕๑๕–๒๕๑๙) คําวาศีลธรรมก็เร่ิมมีคําวา 
“จริยธรรม” เขามาแขง และปรากฏตัวนอยลงๆ ในขณะที่คําวา 
“พัฒนาจิตใจ” กลับมีการใชมากข้ึนๆ

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๕ “พัฒนาจิตใจ” ก็ไดข้ึนมาเปนหัวขอใน 
“บทที่ 2 แนวนโยบายและเปาหมายดานประชากร กําลังคน การ
พัฒนาจิตใจและสิ่งแวดลอม”

พอถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๖ (๒๕๓๐–๓๔) ปรากฏวา “ศีลธรรม” 
มีใชเพียง ๒ คร้ัง แตใช “พัฒนาจิตใจ” ถึง ๑๕ คร้ัง จากนั้น “พัฒนาจิต
ใจ” ก็ถึงจุดโดดเดนที่สุดในแผนฯ ๗ (๒๕๓๕–๓๙) โดยข้ึนมาเปนชื่อ
บทหนึ่งในแผนนั้น คือ “บทที่ 2 การพัฒนาจิตใจ วัฒนธรรมและ
สังคม” และใชบอยไมนอยกวา ๒๔ คร้ัง

(พึงสังเกตดวยวา คําวา “คุณภาพชีวิต” “ส่ิงแวดลอม” “ระบบ

                                                                                                              
๑ พึงสังเกตวา ต้ังแตแผน ๓ น้ีไป ในช่ือแผนไมมีคําวา “การ”
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นิเวศน” “ทรัพยากรธรรมชาติ” ก็ทวีความสําคัญข้ึนมาในชวงเวลาใกล
กัน ต้ังแตแผน ๕ เปนตนมา)

ขอความใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๒๕–๒๙ และ ฉบับที่ 
๖ พ.ศ.๒๕๓๐–๓๔ ชวยบอกเราวา ในชวงเวลานัน้ คอนขางชดัวาคนนยิม
ใช “จริยธรรม” มากข้ึนๆ ขณะทีใ่ช “ศีลธรรม” นอยลงๆ และ “คุณธรรม” 
ก็เขามาเปนตัวเสริมมากข้ึนๆ

อยางไรก็ดี แมวา “จริยธรรม” จะเขามาแขงหรือเบียด “ศีลธรรม” 
แตยังอยูในระยะที่ไมลงตัว (คงไมแนใจ) ในชวงแรกจึงยังใชลักล่ันอยู 
(ยังไมคุนและไมไดตกลงความหมายกันใหชัด) และเมื่อเอาคําวา “คุณ
ธรรม” มาเขาคู ตอนแรกก็เหมือนกับเอาแคใหมีคุณธรรมดวย แตจะให
เขาคูกับคําไหนแน ก็บอกไมได

ดังตัวอยาง ในแผน ๕ “คุณธรรมและจริยธรรม” กเ็ร่ิมมใีช แตใชวา
“ศีลธรรมและจริยธรรม” มากกวา และใชวา “คุณธรรมและศีลธรรม” ก็มี 
บางทีก็ใชวา “ศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงาม”

ในแผน ๖ และแมในแผน ๗ ที่เนนการพัฒนาจิตใจอยางยิ่ง ก็ใช
คําเหลานี้ปะปนกันไป เชนวา “พัฒนาจิตใจใหมีคุณธรรม จริยธรรม” 
บาง “การพัฒนาทางดานจิตใจ คุณธรรมและศีลธรรม” บาง “สงเสริม
ปลูกฝงศีลธรรมและจริยธรรม” บาง “การพัฒนาจิตใจหรือจริยธรรม” 
บาง “การสอนเร่ืองศาสนาและจริยธรรม” บาง (เรียกไดวาใชกันนัว
เนีย, แมกระทั่งในแผน ๘ ก็ยังมีทั้ง “ศีลธรรม จริยธรรม” “คุณธรรม 
จริยธรรม” และ “ศาสนาและจริยธรรม”)

“พัฒนาจิตใจ” ยังเฟองมาถึงแผน ๘ แตเมื่อผานมาถึงแผน ๙ 
และแผน ๑๐ มีใชเพียง ๒-๓ คร้ัง คือแทบจะหายไปเลย แตคําวา 
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“จริยธรรม” กลับมีความมั่นคงมากข้ึน

ถงึตอนนี ้การอบรมจริยธรรมกม็าเขาชุดกบั การพัฒนาจริยธรรม

ทั้งสวนราชการและเอกชน ต่ืนข้ึนมาจัดอบรมจริยธรรมกันด่ืนไปทั่ว ใน
ขณะเดียวกนั ทางดานกระทรวงศึกษาธกิาร คําวาศีลธรรมคอยๆ หลน
หายไปจากหลักสูตรการศกึษา และคําวาจริยธรรมกค็อยๆ เขามาแทนที่

อยางไรก็ตาม คําวา “จริยธรรม” ตามความหมายที่นําเขาจาก
ตางประเทศนั้น มองออกไปทางดานสังคม เนนความประพฤติที่แสดง
ออกหรือมีผลกระทบตอภายนอก มุงที่การปฏิบัติตอกันและการอยูรวม
ในสังคม

การต่ืนอบรมจริยธรรมเดินหนามาระยะหนึ่ง ก็ชักสงสัยกันวุน
วายไปวา เอะ… ไมไดนะ การอบรมจริยธรรมที่เอาแตเร่ืองความ
ประพฤติขางนอกนี่ ไมพอ ไมไดผลหรอก ตองใหมีคุณธรรมในจิตใจ
ดวย ความประพฤติขางนอกจึงจะดีได เพราะฉะนั้น ตองพัฒนาจิตใจ
เนนใหถึงคุณธรรม ตองเติมคุณธรรมลงไป ตองอบรมคุณธรรม

ตอนนี้ สังคมไทยก็กาวมาอีกข้ันหนึ่ง ตกลงวา การจัดอบรม 
จริยธรรม มีชื่อยาวข้ึน กลายเปน การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

พอถึง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (๒๕๔๕–๔๙) และ ฉบับที่ ๑๐ 

(๒๕๕๐–๕๔) “คุณธรรม” ก็ไดมาเขาคูกับ “จริยธรรม” ลงตัวแลว

ในแผน ๙ พบ “จริยธรรม” ๖ คร้ัง และทกุคร้ังม ี“คณุธรรม” เปนคู
อยูดวย สวนในแผน ๑๐ มคํีาคูวา “คุณธรรม จริยธรรม” ถงึ ๒๒ คร้ัง 
(เขียนชดิกนับาง ม ี‘และ’ ค่ันบาง หรือสับทีก่นัเปน “จริยธรรม คุณธรรม” กม็)ี

ถึงตอนนี้ “ศีลธรรม” แมจะยังใชอยู แตไมมีที่จะมาเขาคูวา 
“ศีลธรรมและจริยธรรม” อยางกอนหนานั้น คือใชแยกความหมายออก



ผูพิพากษา ตั้งตุลาฯ๖๖

๖๖

ไป เชนวา “…ปลูกฝงศีลธรรมใหสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม”

บางทีมีเคาหรือเปนแนวโนมทํานองวาจะใช “ศีลธรรม” ในกรณีที่
พดูคลุมๆ หรือกลาวถงึภาพรวมของสังคม เชนวา “เวลานี ้สังคมมีปญหา
ทางศีลธรรมมาก” หรือวา “บานเมอืงกาํลังเส่ือมโทรมทางศีลธรรม” แต
เอาเขาจริง คนก็ยังใชทั้งศีลธรรมและจริยธรรมสับสนปนเปกันไป

ในขณะเดียวกัน ระหวางนี้ นักวิชาการของเราก็ยังพยายาม
จํากัดความใหความหมายคําเหลานี้อยู เพื่อชวยใหสังคมไทยยุติความ
เขาใจในถอยคําเหลานี้

นี่คือเบ้ืองหลังความเคล่ือนไหวในการแกไขปญหาที่เรียกวาเปน
เร่ืองของจริยธรรมในสังคมไทย เรามากันไดแคนี้ คือมาถึงข้ันที่เห็นๆ 
กัน ตามถอยคําที่เราใชส่ือสารกันอยูในระดับชาติเวลานี้แหละวา 
การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม บาง การพัฒนาจริยธรรมและ

พัฒนาจิตใจ บาง

ดูตามที่พูดมา เห็นเคาวาสังคมนี้คงจะตองเดินทางไกล และคง
ตองใชเวลาอีกยาวนาน กวาจะถึงจุดหมายของการพัฒนาคน

ยุติความสับสน หยุดวิ่งเวียนวน

เขาหาจริยะแทท่ีเปนผลของการศึกษาซึ่งพัฒนาคนท้ังคน

ลองมองไปขางๆ และรอบๆ ตัวบาง อยางนอยก็คงมองเห็นวา 
เวลานี้ ในวงการทางการศึกษา มีการกาวไปในความคิดเกี่ยวกับการ
พฒันาเด็ก ดังทีม่กีารพดูถงึคติในการพฒันาเด็กวา ให เกง-ด-ีมีความสุข

พูดส้ันๆ นี่ก็คือการยอมรับวา ในการพัฒนาคนนั้น ความสุขก็
เปนองคประกอบสําคัญ อันจําเปนที่จะทําใหการพัฒนาคนนั้นสําเร็จ
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ขอใหดูในจริยธรรมแบบพรหมจริยะขางบนโนน จะเห็นวา ไม
เฉพาะคุณธรรมเทานั้น แตความสุขก็เปนสวนประกอบของจริยธรรม
อยูในแดนของจิตใจ

ทีนี้ก็ตองเดินหนาตอไปอยางที่พระวาไว คือบอกวา คุณธรรม
และจริยธรรมเทานั้น ไมพอหรอก จริยธรรมจะดีได ในใจตองมีคุณ
ธรรม แลวคุณธรรมนั้นจะอยูได จิตใจตองมีความสุข ถาคนไมมีความ
สุข จิตใจมีความทุกข มันก็ด้ินรน มันทุกข ก็จะดํารงจริยธรรมไมได จะ
รักษาความดีไมไหว เพราะฉะนั้นตองใหคนมีความสุขดวย ตกลงวา 
คุณธรรมและจริยธรรมไมพอ ตองมีความสุขดวย

คอยดูเถิด คงอีกไมนานนัก นักแกปญหาจริยธรรมก็จะตองพูด
วา การอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนั้น ยังไมเพียงพอ จะตองพัฒนา
ความสุขดวย

ทีนี้ละ งานอบรมจริยธรรมก็คงจะมีชื่อยืดยาวออกไปอีก เชน 
กลายเปนวา โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความสุข

แตแคนั้นยังไมจบ ตอไป ไมชาหรอก วงการจริยธรรมก็จะต่ืนข้ึน
มาตระหนักรูอีกข้ันหนึ่งวา เออ… คุณธรรม และจริยธรรม แลวเพิ่ม
ความสุขเขามาอีกนี่ ก็ยงัไมพอ ตองมีปญญาดวยนะ

ถาไมมีปญญาบอกให การประพฤติจริยธรรมก็ไมสําเร็จจริง คือ
ไปไมตลอด คนอาจจะผิดจริยธรรม โดยรูเทาไมถึงการณก็ได เพราะ
ฉะนั้น ที่วามีความสุข ก็อาจจะสุขแบบโงๆ ถึงจะมีคุณธรรม ก็อาจจะมี
แบบโงๆ เชน เมตตา กรุณา อยางโงๆ อะไรทํานองนี้ ไปๆ มาๆ ก็
ไดจริยธรรมแบบโงๆ ในที่สุดก็ไปไมรอด พาชีวิตและสังคมเสียหาย
หมด เพราะฉะนั้นก็ตองมีปญญาดวย
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เปนอันวา ที่พรํ่าพูดกันอยูทุกวันนี้ วาคุณธรรมและจริยธรรมนั้น
ไมพอหรอก เราพลาดมานานแลว ถึงเวลาตองสะสางกันแลว

ตอนนี้มากันไดแคที่พูดวา คุณธรรม บาง คุณธรรมและจริย
ธรรมบาง ความสุขก็ยังไมคอยถึงเลย

ทางดานวงการศึกษา เอาละ ตอนนี้ บอกวา ตองเกง ดี และมี
ความสุข นี่คือ ความสุขมาแลว แตปญญาที่เปนตัวคุมจริยธรรมก็ยังไม
มา มีแตปญญาสําหรับหาผลประโยชน

ถาปญญาที่แทนี้ยังไมมา จริยธรรมก็ไมเปนระบบที่บูรณาการ
ตอนนี้ ผูจัดการศึกษา บางทีจะเอาปญญาไปไวที่ “เกง” แตอยางที่วา
แลว ปญญานั้นอาจจะเปนปญญาที่ฉลาดหาผลประโยชนใสตัว ไมใช
ปญญาสําหรับแกปญหาชีวิตและสรางสรรคสังคม ที่อยูในระบบของ 
จริยธรรม เขาอาจจะเกงเอาเปรียบคนอ่ืน ไมใชเกงที่ประสานกับดี เปน
เกงที่บูรณาการกับ “ดี” ไมได ฉะนั้น มันก็เลยไมชัด

ฉะนั้น ก็ตองใหครบ ใหเปนระบบที่ชัดกันไปเลยที่วา ตองมีทั้ง
พฤติกรรมกายวาจา ตองมีจิตใจ ตองมีใหครบถึงปญญา ตองมา
บูรณาการกัน อยางที่ชอบพูดกันนักวาใหเปนองครวมจริงๆ

ถึงตอนนี้ นักจัดอบรม ก็ตองขยายงานและช่ือโครงการออกไป 
กลายเปนวา โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความสุข และปญญา

นี่คือความคลุมเครือที่นํามาสูความสับสนวุนวายที่สังคมของเรา
ยังเควงควางกันอยู

แตถาจับหลักไดแลว เรามาถึงความหมายที่แท พอครบเปน
ระบบจริงแลว กเ็ปนจริยธรรมในความหมายแบบพรหมจริยะ คือพดูวา
“จริยะ” (หรือจริยธรรม) คําเดียว ก็รวมไปถึงคุณธรรม ความสุข ตลอด
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จนปญญาดวย พรอมทั้งหมด

ไมตองคอยตามที่จะเติมเพิ่มเขาไปทีละขอๆ อยางที่ทํากันมา 
และยังทํากันอยู แลวก็ไปยังไมถึงไหน ซึ่งพูดรวบรัดก็คือ ยังหาจริย-
ธรรมไมเจอนั่นเอง

ขอสรุปไวอีกทีวา “จริยะ” คือระบบการดําเนินชีวิตของเรานี้ มี
สวนประกอบอยู ๓ แดน ซึ่งประสานกลมกลืนไปดวยกัน แยกจากกัน
ไมได คือ

๑. แดนพฤติกรรม หรือแดนสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ที่ดําเนินไป
ดวยกายและวาจา (พรอมทั้ง ตา-หู-จมูก-ล้ิน-กายประสาท ที่รับรูโลก
ภายนอก)

๒. แดนจิตใจ ที่ดําเนินไปดวยเจตนา โดยมีคุณสมบัติมากมาย
ในจิตใจหลอเล้ียง สนองงาน และเสวยผล มีทั้งดานเคร่ืองปรุงแตงใหดี
หรือชั่ว ดานกําลังความสามารถ และดานความสุขความทุกข

๓. แดนปญญา ที่ดําเนินไปดวยความรู ซึ่งเอ้ือใหเจตนาในแดน
แหงจิตใจสามารถคิดหมายทําการตางๆ ไดสําเร็จผล ใหชีวิตเขาถึง
อิสรภาพได

ครบหมดทั้ง ๓ แดนน้ี ดําเนินหรือเปนอยูเปนไปดวยกัน เรียกวา 
จริยะ และทั้งนี้ก็ควรใหมันเปน จริยะที่ดีที่ประเสริฐ เต็มตัว เปนของแท 
(พรหมจริยะ)

เพื่อใหเปนจริยะที่ดีงามประเสริฐดังที่วานั้น เราจึงตองจัดการ
กับชีวิตทั้ง ๓ แดนนั้น โดยฝกหัดพัฒนาแกไขปรับปรุงใหชีวิตดําเนินไป
ไดดียิ่งข้ึนไปๆ จนมีชีวิตที่ดีงามเปนประโยชนมีความสุขเปนอิสระอยาง
สมบูรณ
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การฝกหัดพัฒนาชีวิตทั้ง ๓ แดนที่วานั้น เรียกวา “การศึกษา” 
ซึ่งมี ๓ สวน ตรงกับ ๓ แดนนั้น คือ

๑. ฝกศึกษาพัฒนาแดนพฤติกรรม หรือแดนสัมพันธกับส่ิงแวด
ลอม โดยฝกหัดกาย-วาจา (พรอมทั้ง ตา-หู-จมูก-ล้ิน-กายประสาท ที่
รับรูโลกภายนอก) เรียกวา ศีล (ชื่อเต็มวา อธิศีลสิกขา)

๒. ฝกศึกษาพัฒนาแดนจิตใจ โดยพัฒนาเจตนาใหเจริญในกุศล
ยิ่งๆ ข้ึนไป พรอมทั้งมีความเขมแข็งสามารถ และศักยภาพที่จะมีความ
สุข จนไรทุกขส้ินเชิง เรียกวา สมาธิ (ชื่อเต็มวา อธิจิตตสิกขา)

๓. ฝกศึกษาพัฒนาแดนปญญา โดยพัฒนาความรูความเขาใจจน
เขาถงึรูทนัเหน็ประจักษแจงความจริงของส่ิงทัง้หลาย มชีวีติทีเ่ปนอิสระ
และเปนอยูดวยปญญา เรียกวา ปญญา (ชื่อเต็มวา อธิปญญาสิกขา)

ในฐานะที่การศึกษานี้มีองคประกอบ ๓ อยาง จึงเรียกวา 
ไตรสิกขา

พระพุทธศาสนาถือเ ร่ืองการศึกษาเปนสําคัญ  ถึงกับจัด
ระบบของพระพุทธศาสนาทั้งหมด ใหเปนระบบการศึกษา ที่เ รียก
วาไตรสิกขานี้

ทัง้นี ้ สาระสําคัญในทีสุ่ดกคื็อ เพือ่ชวยใหมนษุยเขาถงึความจริง
แลวกป็ฏิบัติตามหลักความจริง หรือตามกฎความจริงนัน้ ใหความจริง
เปนไปในทางทีเ่กดิผลดี แกชวีติและสังคมของตน

เมื่อพัฒนาชีวิตดวยไตรสิกขานี้แลว ก็จะมีจริยะ คือการดําเนิน
ชีวิตเปนอยู ทั้งสวนตน และขยายไปถึงสังคม ที่อยูกันอยางถูกตองดี
งาม มีสันติสุขที่ยั่งยืน   



- ๓ -

เจตนาตองต้ังไวใส ตรง และงาม

ถาปญญาสมบูรณจริง ก็ไมตองหวงเจตนา

แตกอนจะอยูไดดวยปญญา เจตนาพามนษุยยุงนงุนงัดวยปญหา

ยอนกลับมาที่เ ร่ืองปญญากับเจตนา ที่วาเปนเร่ืองใหญมาก 
แงที่สําคัญซ่ึงเราพิจารณาในตอนนี้ คือการที่มันเปนตัวเช่ือมคน
กับธรรมชาติ

ดานหนึ่ง คือความจริงที่เปนอยูตามธรรมดา หรือเร่ืองของธรรม
ชาติ ที่ทานวาเอาแครูตามที่มันเปน ข้ันแรกนี้จุดที่สําคัญมากอยูตรงที่
วา ตองรูตามที่มันเปนใหไดก็แลวกัน นี่คือเร่ืองของปญญาข้ันที่ ๑ ซึ่งรู
สภาวะตามที่มันเปน หรือปญญาที่รูเขาใจความจริงของธรรมชาติ

จากนั้นปญญาข้ันตอมา เปนข้ันที่ ๒ คือความรูวา ชีวิตที่จะดี
สังคมที่จะดีนั้น มันควรจะเปนอยางไร และจะเปนไดอยางไร

เมื่อมีปญญารูเขาใจมองเห็นแลว เราก็จัดการตามที่รูหรือตาม
ความรูนั้น นี่ก็คือถึงตอนที่จะต้ังเจตนา เราก็ต้ังเจตนาใหสอดคลองกับ
ปญญาที่รูนั้นนั่นเอง นี่คือเราเอาความรูของปญญาที่เขาถึงความจริง
ของธรรมชาติมาใช โดยเราต้ังเจตนาที่จะสนองความตองการของ
มนุษยใหสอดคลองกับปญญาท่ีรูความจริงของธรรมชาติ
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นี้แหละคือ ปญญา กับเจตนา ไดมาเปนตัวเช่ือมคนกับธรรมชาติ

ขอสําคัญในตอนนี้ก็คือ ตองใหเปนเจตนาที่ดีงามบริสุทธิ์ ต้ังให
ตรงตามที่ปญญารูวาเปนความจริงความดีงามถูกตอง จึงจะเรียกไดวา
มีจุดหมายที่ดี แลวก็อาศัยปญญานั้น นําเอาความรูในความจริงมาใช
ในการจัดต้ังวางระเบียบแบบแผน กฎ กติกา ที่เปนบัญญัติในสังคม
มนุษยอันจะใหเกิดผลดีข้ึนมา

นี่คือเร่ืองของนิติบัญญัติ ซึ่งถาทําไดอยางนี้ คือมีปญญาท่ีใส
สวาง และมีเจตนาที่ใสสะอาด ก็เรียกวามีฐานที่ดีที่สุดแลว

ตอจากนั้น ฝายบริหาร จะเปนคณะรัฐมนตรี หรืออะไรก็แลวแต
ก็มาเอานิติบัญญัตินี้ไปออกสูปฏิบัติการ โดยบริหารดําเนินการใหเปน
ไปตามนั้น

ฝายบริหารนั้น ก็ตองมีปญญาที่ใสสวาง และมีเจตนาที่ใส
สะอาดอีกเชนกัน

ดานแรกก็มีปญญาท่ีรูความจริง มองเห็นความเปนไปในสังคม
วามันเส่ือม มันเจริญ หรือเปนอยางไร เขาใจชีวิต เขาใจสังคมมนุษย 
หยั่งถึงความจริงของธรรมชาติ รูเทาทันทั่วตลอดทั้งหมด

พรอมกับที่รูเขาใจชัดเจนนั้น ก็มีเจตนาที่ดี ซึ่งมุงหวังประโยชน
แกประเทศชาติและสังคม เห็นแกประโยชนสุขของประชาชน อยางที่
ไดรูกันมาเปนหลักของประเทศไทย ที่วาองคพระมหากษัตริยทรงเปน
แบบอยาง พอเสด็จข้ึนครองราชย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก็
ประกาศวา“เราจะปกครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหง
มหาชนชาวสยาม” นี้คือการประกาศเจตนาอยางชัดเจน

การปกครองตองเพื่อจุดหมายนี้ ตองเพื่อสนองเจตนานี้ นัก
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ปกครอง ผูบริหารประเทศชาติ ครม. ฯลฯ ตองมีเจตนานี้วา “เราจะ
ปกครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแกมหาชนชาวสยาม” อะไร
ทํานองนี้ จะตองมีวิธีการหรือมาตรการที่จะใหมีการประกาศหรือต้ัง
เจตนาที่แนนอนชัดเจน ใหเห็นถึงการที่จะตองมุงมั่นไปตามเจตนานี้

อยางไรก็ตาม ถึงจะมีเจตนาดีเยี่ยม แตถาขาดปญญา ก็อาจจะ
ผิดพลาดโดยรูไมเทาถึงการณ จึงตองปฏิบัติตามหลักที่วา ไมประมาท
ปญญา คือใชและพัฒนาปญญาไมวางเวน

แตปญหาที่พบกันมากมักอยูแคในข้ันที่วา คนจํานวนมากที่มา
เปนผูบริหารนั้น พอจัดไดวาเปนคนมีปญญา แตไปบกพรองดาน
เจตนา คือมีเจตนาไมสะอาด มีจุดหมายซอนเรนแอบแฝง กลายเปนวา
ที่แทนั้น เขามุงมาหาทางสนองโลภะ จะมาเอามากอบโกยประโยชน
สวนตัว และสนองโทสะ คิดจะกล่ันแกลงเบียดเบียนผูอ่ืน หรือไมก็ลุม
หลงอยูในโมหะ

เมื่อไรไดทั้งมีเจตนาดีที่ใสสะอาด และมีปญญาดีที่ใสสวาง ก็มั่น
ใจไดวาจะเปนนักบริหารที่ดี

ทีนี้ มาถึงตุลาการ ก็หลักการเดียวกันนั่นแหละ คือ ดานที่ ๑ มี
ปญญาทีรู่อยางใสสวาง เร่ิมต้ังแตรูชดัแจงในวิชาการของตนเอง รวมทัง้รู
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ กติกา ทกุเร่ืองทีเ่นือ่งกนักบันติิบัญญัติ

แตแคนั้นไมพอ ถาจะใหไดผลจริง ก็ตองรูความจริงของส่ิงทั้ง
หลาย ที่รวมอยูในความรูธรรมชาติและธรรมดา เชน รูธรรมชาติของ
ชีวิตมนุษย รูธรรมชาติของสังคม รูสภาพและความเปนไปของสังคม รู
สภาวการณของโลก รูเทาทันตอสถานการณที่เกี่ยวของและที่สงผลมา
ถึงกิจการหนาที่ของตน ที่จริง ทุกอยางที่เปนความจริงนั้น ลวนเปน



ผูพิพากษา ตั้งตุลาฯ๗๔

๗๔

องคประกอบที่จะตองรู ซึ่งจะมาเปนสวนชวยในการทํางานไดทั้งส้ิน นี่
คือความรูใหเขาถึงความจริง คือปญญา ซึ่งเปนดานที่ ๑

แลวก็โดยเฉพาะ ที่แนนอนก็คือตองรูในเร่ืองคดีที่จะพิจารณา
ตัดสินอยางชัดเจน ถาขาดปญญา ไมรูเร่ืองชัดเจนพอ ก็มีโอกาสจะ
พลาดไดงาย ฉะนั้นก็จึงไดมีมาตรการมากมายที่จะทําใหมั่นใจวาจะได
ความจริงของเร่ืองราวของคดีความนั้นๆ ทั้งทางฝายโจทก และฝาย
จําเลย ตองหาความจริงใหได ตลอดจนจะตองวางระบบแบบแผน 
กระบวนการดําเนินการที่จะใหไดความจริง ที่จะมาตัดสินใหถูกตอง

แลวตอไปก็คือ ความจริงในสวนที่กวางออกไปทั้งหมด ยิ่งรูเขา
ใจเทาไรยิ่งดี รวมทั้งความจริงเกี่ยวกับชีวิตจิตใจของมนุษย เพราะทั้ง
โจทกและจําเลยก็เปนมนุษย มีจิตมีใจ มีสุข มีทุกข ซึ่งผูที่เกี่ยวของกับ
ตัวเขา ควรรูเขาใจทั้งนั้น ความรูเหลานี้ ถาปญญารูแลว ก็เปน
ประโยชนทั้งส้ิน

ดานที่ ๒ คือเจตนา ก็แนนอนวา ผูพิพากษาตองมีเจตนาท่ีมุง
เอาความถูกตอง มุงที่จะใหความเปนธรรม มุงสูความยุติธรรม เจตนา
นี้ตองชัดเจน เปนเจตนาที่ใสสะอาดบริสุทธิ์

แตก็ตองครบทั้งสองอยางตามหลัก ถึงจะมีเจตนาดี ไดอยาง
หนึ่ง แตถาทางดานปญญา รูไมจริง ไมเขาถึงความจริง ก็ตัดสินผิด 
หรือถึงแมมีปญญารูจริง แตเจตนาไมตรง ก็พลาด ไปไมถึงธรรม

อยางไรก็ตาม เมื่อวากันถึงสุดตลอดของธรรม ถามนุษยมี
ปญญาจบส้ินจริงแท ก็จะมาบรรจบเปนหนึ่งเอง โดยปญญานั้นจะมา
แกปญหาแมแตในดานเจตนาไดดวย

ขอใหมองไปที่พระพุทธเจา การที่ต รัสรูนั้นก็ดว ยปญญารู
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สัจธรรม พอปญญานั้นรูความจริงถึงที่สุด รูธรรมชาติจริงแทแลว ก็รู
เขาใจเห็นความจริงของชีวิต พอเห็นความจริงของชีวิต ก็รูเขาใจมนุษย
และสังคมมนุษย ใจก็ลงตัวกับมนุษยและสังคม

เมื่อปญญาทําหนาที่ของมันจบบริบูรณ กิเลสก็หมดไปเอง พอ
ปญญาสวางแจงจริง เจตนาก็ใสสะอาดไปเอง คือปญญาทําใหจิต
บริสุทธิ์ เปนอิสระ ก็เลยไมตองมีการตั้งเจตนา ไมตองบอกวามีเจตนาดี

ทําไมไมตองต้ังเจตนา? พอจิตเปนอิสระ คือกิเลสทั้งหลายที่
ครอบงําชักนําจูงใจหมดไปแลว ไมมีกิเลสที่หวงหวงเร่ืองของตัว ที่จะ
กั้นจะขวางจะดึงจะร้ังจะบังจะบิดเบน พอมองไปเห็นผูคนในสังคม 
เห็นชีวิตและสุขทุกขของเขา ใจก็ไหวไปตามความทุกขความเดือดรอน
ของเขา นี่คือกรุณาโผลข้ึนมา เหมือนกับวามันเปนไปเอง แลวกรุณา
นั้นก็ประสานกับปญญาท่ีจะหาทางไปแกปญหาทําใหคนพนทุกขพน
ภัย เจตนามันก็ไปเองตามนั้น ไมตองต้ังมันข้ึนมาอีก

เปนอันวา เมื่อมีปญญารูเขาใจมองเห็นวา ส่ิงเหลานี้เกิดข้ึนและ
เปนมาเปนไปอยางนี้ รูเขาใจหมดทุกอยางวาสภาวะของมันเปนอยาง
ไร การที่มันเส่ือมมันเจริญนั้นมันเปนไปอยางไร เขาใจหมดแลว เมื่อ
ปญญารูเขาใจมองเห็นวาอะไรเปนอะไร และมันควรจะเปนอยางไร
แลว ความรูนั้นมันก็บอกก็นําทางไปเองวา จะตองตัดสินอยางนี้ ตอง
พูดตองแนะนําอยางนี้ ตองจัดการอยางนี้ มันก็ไปเอง

แตสําหรับมนุษยปุถุชน กิเลสที่เปนทางเลือกสองขางยังอยู บาง
ทีเจตนาก็ไมคอยยอมมาเขาคูประสานรวมเปนอันเดียวกับปญญา ซ้ํา
ราย เมื่อปญญายังไมสมบูรณ กิเลสก็จะคอยกินแรง ถือโอกาสเอาผล
ความรูความคิดของปญญาไปใชประโยชนเสียอีกดวย ก็จึงก็ตองต้ัง
เจตนาใหเขาคูที่จะสนองปญญาใหดี
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ดานปญญา ก็ตองตรวจสอบวาใสสวางรูเขาใจชัดแจงแนหรือ
เปลา แลวก็สอง ดานเจตนา ก็ตองตรวจสอบวาบริสุทธิ์ใสสะอาดดีแน
ไหม ปญญาที่ใสสวาง กับเจตนาที่ใสสะอาด สองอยางนี้ตองใหคูเคียง
กันไปใหได

เวลานี้ คงตองยอมรับวา สังคมของเรามีปญหาหนักทั้ง ๒ ดาน 
ทั้งปญญาและเจตนา และโดยเฉพาะเม่ือเรามาเนนกันในเร่ืองจริย-
ธรรม ก็ตองจับใหถึงเจตนา

ดานเจตนา แนนอนวามีปญหาอยางมาก เราพูดกันนักถึงนัก
การเมืองวาเปนอยางนั้นอยางนี้ ในเร่ืองไมดีไมงามทั้งหลาย พูดกันไป
ก็ลวนแตเปนเร่ืองที่ประชาชนไมสบายใจ และรวมแลวก็อยูที่เร่ือง
เจตนานี้แหละ คือชาวบานชาวเมืองทั้งหลายไมมั่นใจกับทานเหลานั้น
วา นักการเมืองมีเจตนาดีอยางที่พูดออกมาจริงไหม มีเจตนาบริสุทธิ์
หรือเปลา คือ เจตนาของเขามุงเพื่อประโยชนสุขของประเทศชาติและ
ประชาชน จริงหรือ อะไรทํานองนี้ อันนี้ไมไดตอวากัน แตประชาชนรู
สึกอยางนั้นจริงๆ

การที่ประชาชนพูดจาอะไรตออะไรที่ไมนาสบายใจนั้น สาระ
สําคัญก็อยูตรงที่วา เขาเกิดความสงสัยในเจตนา เขาไมไวใจ อยาง
นอยก็ไมแนใจในเจตนานั่นเอง เชนวา เจตนาของนักการเมืองนั้น ตรง
ตามจุดหมายของประเทศชาติ ตรงตามจุดหมายของการปกครอง ตรง
ตามนโยบาย หรือแมแตตรงตามที่เขาพูดหรือไม

นี่ถาประชาชนเกิดความแนใจในเจตนา วาทานผูนี้เขามาสูวง
การนิติบัญญัติ เขามาสูวงการบริหาร ดวยเจตนาท่ีดี มุงเพื่อจุดหมายที่
ตรงตามหลักการของงานนั้นจริงๆ แนนอนวาเขาจะอุนใจข้ึนมาทันที 
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แลวพอรูวาทานผูนี้มีปญญา นอกจากรูวิชาการในหนาที่และสายงาน
แลว ทานยังรูเขาใจความจริงถึงสภาวะดวย เชนวา รูจักสังคมไทย
อยางชัดเจน เปนตน ศรัทธาก็เกิดข้ึนมาหนักแนน

ฉะนั้น องคธรรมสําคัญ ๒ ประการนี้ ยืนเปนหลักเลย คือ 
ปญญากับเจตนา

ปญญาสองสวางใหเห็นท่ัวไป

จะเอาอยางไร ก็แลวแตเจตนา

ตอนนี้เราก็เขามาสูวงการตุลาการ แตที่จริงนั้น ตองถึงกันหมด
หลักการก็ต้ังอยูบนฐานเดียวกันนั่นแหละ คือเร่ิมจากนิติบัญญัติ 
แลวบริหาร และตุลาการ บริหารกดํ็าเนนิการใหเปนไปตามนติิบัญญัติ
นั้น แลวตุลาการก็เอานิติบัญญัตินั่นแหละมาเปนเกณฑที่จะตัดสิน

นี่ก็เหมือนพระวินัย และก็คือวินัยในความหมายที่แทของมันนั่น
แหละ พระวินัยที่พระพุทธเจาทรงวางไวก็แบบเดียวกัน

ย้ําอีกทีวา วินัยนี้เปนบัญญัติ พระพุทธเจาตรัสวา ทรงแสดง
ธรรม-บัญญัติวินัย ทานใชศัพทตางกัน เพราะวาธรรมนั้นมีอยูของมัน
ตามธรรมดา พระพุทธเจาตรัสรูแลว ก็ทรงแสดงไปตามท่ีมันเปน แต
วินัยนี้ทรงบัญญัติ คือจัดต้ังวางข้ึนไว เปนเร่ืองของฝมือมนุษย

วินัยเกิดจากฝมือของมนุษย ถามนุษยนั้นมีฝมือดี อยางที่วาเปน
ผูรูจริง มีปญญาใสสวางเขาถึงความจริง แลวก็มีเจตนาดีใสสะอาด ก็
มาใชปญญาที่สามารถในการจัดต้ัง จัดการวางตราขอกําหนดบท
บัญญัติลงไปไดอยางดี บัญญัตินั้น จะเรียกวานิติบัญญัติ หรือวินัย
บัญญัติ ก็แลวแต ก็จะไดผลดีจริง
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ถานิติบัญญัติจัดต้ังไวดีแลว มาถึงตุลาการ ก็คงไมตองหนักใจ 
แตถานิติบัญญัติทํามาไมดี ตุลาการก็คงหนักใจ ถาทํามาไมเรียบรอย
ในดานตัวบทโครงสรางรูปแบบ ก็คงหนักใจไปแบบหนึ่ง ถาทํามาไมถึง
ธรรมในดานอรรถสาระ ถึงแมดานตัวบทจะเรียบรอย ถาตุลาการมี
เจตนาดี มุงเพื่อความดีงามความเปนธรรมความถูกตองในสังคม ก็คง
อึดอัด แตถาไมมีเจตนามุงถึงธรรม วาไปแคใหตรงตามตัวบท ก็แลวไป

รวมความแลว ตุลาการก็ดําเนินการใหเกิดผลตามนิติบัญญัติ
นั้น และในการทั้งหมดนั้น ก็อยางที่กลาวแลววามีปญญากับเจตนานี้
แหละเปนสําคัญ

ทีนี้ ปญญาและเจตนาน้ันเหมือนเปนหัวหนาใหญ ตอจาก
ปญญาและเจตนา ก็มีขอธรรมปลีกยอยมากมายหลายอยาง เปนตัว
ประกอบที่จะกํากับ พวงไป หรือชวยรับใชสนองงานออกสูการปฏิบัติ 
กระจายออกไป ในข้ันตอนตางๆ

เราตองยอมรับวา ผูพิพากษาน้ันแนนอนวาทานก็เปนมนุษย 
ทานก็มีจิตมีใจ มีความรูสึก มีความนึกคิด แลวในดานความรูสึกนั้น ก็
เปนธรรมดาตามปกติที่เปนปุถุชน ก็มีความรูสึกสบายใจ ไมสบายใจ 
บางทีมีความทุกขใจ แลวก็หายโลงไป มีความผองใสได มีความขุนมัว
เศราหมองได บางทีมีความโกรธขัดใจ ตองใชความเขมแข็งมากที่จะ
ขมใจระงับ ก็จึงตองมีหลักธรรม หรือขอประพฤติปฏิบัติ ในระดับของ 
จริยะ เพื่อชวยในการที่จะดํารงตัวหรือวางตัวใหไดผลดี

พูดเขาหลักก็คือ เพื่อใหปญญากับเจตนา ทํางานประสานออกสู
การปฏิบัติดวยกัน ใหออกผลอยางที่มันควรจะเปนอยางแทจริง ก็มี
หลักธรรมขออ่ืนๆ มาประกอบ กํากับ รับใช สนองงาน เปนบริวาร 
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สนับสนุน เปนตน ซึ่งในกรณีนี้ ก็มาออกที่ตัวของผูพิพากษา โดยมีผู
พิพากษาเปนผูแสดง

กอนจะพูดถึงธรรมขอยอยๆ ที่ออกสูการปฏิบัติทั่วไป จะตองทํา
ความเขาใจใหชัดอีกหนอยเกี่ยวกับบทบาทของปญญากับเจตนานั้น 
ในฐานะที่เปนตัวยืน มีขอบเขตการทํางานทั่วรอบครอบคลุมและตลอด
แตตนจนจบ

การทํางานของปญญากับเจตนานั้นตางกัน ปญญาเปนของดีมี
ประโยชน ซึ่งทําหนาที่หรือมีบทบาทเหมือนตะเกียง เหมือนไฟฉาย 
ดวงไฟ ดวงประทีป ตลอดจนเหมือนดวงจันทร ดวงอาทิตย คือ ให
ความสวาง สองแสง สองทาง เมื่อคนและสัตวทั้งหลายอาศัยแสงสวาง
นั้น มองเห็นที่เห็นทาง เห็นส่ิงทั้งหลายแลวจะทําอะไรอยางไร ดีหรือ
ราย เปนคุณหรือโทษ ก็เปนเร่ืองของคนสัตวเหลานั้น

ตัวเจาการเจาบทบาทที่จะใชประโยชนจากแสงสวางของ
ปญญา คืออาศัยแสงสวางนั้นแลวทําอะไรๆ ก็คือเจตนานี่แหละ การดี
การรายจึงเปนเร่ืองของเจตนา และเจตนาจึงเปนหัวหนานําปฏิบัติการ
ในแดนของจริยะและออกมาในแดนบัญญัติ

เพื่อใหมั่นใจวาเจตนาจะนําทํางานอยางถูกตอง เปนจริยะอยาง
ดีที่สุดสําหรับผูพิพากษา ที่จะออกมาสูการปฏิบัติในเร่ืองของบัญญัติ 
ก็จึงหาขอธรรมที่ตรงเ ร่ืองที่ สุดมาไวประกบกํากับเจตนาของผู
พิพากษานั้น

ตอนนี้เราจะตองพยายามใหเจตนานําไปสูความถูกตองเปน
ธรรมชอบธรรมใหได เปนเร่ืองของเจตนาที่วาจะเอาขอธรรมหรือคุณ
สมบัติอะไรมาไวกับตัว ที่จะไปดวยกัน
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ถึงตอนนี้ก็มีหลักธรรมชุดยอยๆ มากํากับสนองงานแกเจตนานั้น  
เร่ิมดวยชุดที่ตรงเร่ืองและใชบอยที่สุด ก็คือหลักธรรมชุด “พรหมวิหาร”

พรหมวิหารคือจริยะพื้นฐาน

ท่ีจะกํากับเจตนาของตุลาการ

พรหมวิหาร แปลกันมาวา ธรรมเปนเคร่ืองอยูของทานผูใหญ 
(หรือทานผูเปนใหญ) ทานผูใหญ หรือทานผูเปนใหญนี้ คือ “พรหม”

ปรากฏวาไดเกิดความเขาใจเพี้ยนข้ึนในภาษาไทย เรามักเขาใจ
วาพรหมวิหาร เชนเมตตานี้ เปนธรรมของผูใหญโดยวัยหรือโดยสถานะ
ในสังคม ถาอยางนัน้ เด็กกไ็มตองมเีมตตาเปนตนนัน้ ใชไหม เปนหนาที่
ของผูใหญจะตองเมตตาตอเด็กหรือตอผูนอย อะไรทํานองนี้

แตถาไปดูในหลักธรรมตางๆ ที่พระพุทธเจาทรงสอนทั่วไป แม
แตในหลักธรรมที่คฤหัสถพึงปฏิบัติ ก็มีวิธีปฏิบัติของคฤหัสถตอพระ
ภิกษุ เร่ิมตนเลยวา ๑-๒-๓ คฤหัสถพึงปฏิบัติตอพระภิกษุดวย
กายกรรมมีเมตตา ดวยวจีกรรมมีเมตตา ดวยมโนกรรมมีเมตตา คือ 
ใหญาติโยมมีเมตตาตอพระ อาว ถาเมตตาเปนธรรมของผูใหญ ก็นา
จะใหพระเมตตาโยม นี่ทําไมใหโยมเมตตาพระละ

ตามคําอธิบายในคัมภีรบาลี พระผูนอยก็ตาม ญาติโยมก็ตาม 
ตักน้ําลางเทา และพัดวีถวายแกพระเถระ เรียกวาเปนการกระทําดวย
เมตตาจิต หรืออยางหมอชีวกผาฝถวายการบําบัดแดพระพุทธเจา ก็
เปนการกระทําดวยเมตตาจิต นี่ก็เปนตัวอยางที่วาเราเขาใจและเอา
ธรรมะมาใชคลาดเคล่ือน ไมตรงตามความหมายที่ทานวาไว เพราะ
ปญหาทางภาษา
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ผูใหญ หรือผูเปนใหญนี้ คือ “พรหม” ในพระพุทธศาสนา หมาย
ถึงผูมีจิตใจยิ่งใหญ คือยิ่งใหญดวยความดีงาม หรือมีคุณธรรมยิ่งใหญ
หรือไมก็แปลวาประเสริฐ ทานสอนทุกคนใหทําตัวเปนพรหม

ควรรูภูมิหลังวา ในศาสนาพราหมณเดิมถือวา พระพรหมเปนผู
สรางโลก และสรางสังคมมนุษย แลวก็ทําใหโลกและสังคมมนุษยนี้
ดํารงอยูได แตพระพุทธศาสนาปฏิเสธลัทธินั้น ทานไมสอนใหนับถือ
เร่ืองพระพรหมสรางโลก แตบอกวามนุษยทุกคนน่ีแหละ มีหนาที่สราง
โลก ชวยกันผดุงโลก อภิบาลโลก

ถามนุษยประพฤติปฏิบัติดี คือมีธรรมชุดนี้ ไดแกมีเมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา แลว เราก็เปนพรหมกันทุกคน แลวเราก็เปนผูสราง
สรรคโลก บํารุงรักษาอภิบาลโลกใหอยูดีได โดยไมตองไปรอพระพรหม

แตในทางตรงขาม ถาเรามัวรอพระพรหมอยู และทําอะไรๆ โดย
ไมรับผิดชอบ เราก็ทําลายโลกและทําลายสังคมนี้ แลวก็ไดแตรอพระ
พรหมมาสรางโลกใหใหม ถาอยางนั้นก็ไมไหว โลกแยแน

พระพุทธเจาไมใหเรามัวรอพระพรหม แตใหมนุษยทุกคนเปน
พรหมเอง ดวยการมีพรหมวิหาร เพราะฉะนั้นจึงเปนหนาที่ของคนทุก
คนที่จะตองมีพรหมวิหาร คือ มีธรรมที่จะทําใหมีจิตใจของพระพรหม
หรือมีจิตใจกวางขวาง มีคุณความดียิ่งใหญดุจพระพรหมนั่นเอง ไมใช
ผูใหญในความหมายที่เขาใจกันทั่วไป

เอาละ ตกลงวา เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ก็ตองมีในทุกคน
นั่นแหละ โดยเฉพาะแนนอนวา ผูที่เปนใหญหรือเปนผูใหญ ก็เปน
ธรรมดาวาจะตองตองรับผิดชอบในการปฏิบัติธรรมทุกขอเปนตัวอยาง
อยูแลว ก็ตองมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เปนตัวอยางดวย เทากับ
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เปนผูนําหรือมีหนาที่ เปนพิเศษในการที่จะสรางสรรคบํารุงรักษา
อภิบาลสังคมนี้ไว เพราะฉะน้ันจึงควรเอาใจใสมากในการมีธรรมชุดนี้

แตโดยหลักการที่แทแลว ทุกคนนั่นแหละตองมีเมตตาตอกัน 
เด็กก็ตองมีเมตตาตอผูใหญ ผูใหญก็ตองมีเมตตาตอเด็ก

ที่จริงนั้น เมตตาก็หมายถึงความเปนมิตร หรือน้ําใจมิตร เทานั้น
เอง เมตตากับมิตตะ นี่มีรากศัพทเดียวกัน อยางที่วาแลว เมตตาก็คือ 
ธรรมของมิตร หรือน้ําใจของมิตร คือใจรัก หรือน้ําใจปรารถนาดี อยาก
ใหเขามีความสุข และแนนอนวา ความเปนมิตรนี้ทุกคนควรมีตอกัน ทั้ง
คุณพอคุณแมตอลูกๆ ทั้งลูกตอคุณพอคุณแมและตอพี่นอง แลวก็ตอ
เพื่อนนกัเรียน ตอเพื่อนบาน ตอเพื่อนรวมชาติ ตอเพื่อนรวมโลก มี
เมตตาตอกันไปจนทั่ว

เมตตาของคุณพอคุณแมนั้นมีเปนตัวอยางใหแกลูก และลูกก็มี
เมตตาตอบแทนดวยความรักตอพอแม แลวก็เมตตาตอผูอ่ืน แผขยาย
ออกไป และไมเฉพาะเมตตาเทานั้น ก็ตองมีใหครบหมดทั้ง ๔ อยาง 
ตอดวยกรุณา และเมตตา ลงทายที่อุเบกขา

ทีนี้ มาถึงทานผูพิพากษา ก็ชัดเจนเลยวา มีหนาที่โดยตรงใน
การที่จะผดุงไวซึ่งสังคม หรือธํารงรักษาสังคม ใหอยูดีมีความมั่นคง
ปลอดภัย ถึงกับเรียกวาเปนตุลาการ เปนตราชู ผูดํารงธรรมไวใหแก
สังคม จึงตองเอาพรหมวิหารนี้มาปฏิบัติใหมีอยูประจําตัว เปนธรรม
พื้นฐานในใจ ไวกํากับเจตนาเปนประจํา ทั้งในการปฏิบัติหนาที่ของตน
ใหไดผลสมจริง และเปนแบบอยางของสังคม พรอมไปดวยกัน
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มองพรหมวิหาร คือคํานึงทุกสถานการณ

มุงประสานท้ังสังคม ท่ัวท้ังโลก เขาสูดุล

แนใจและแนนอนเลยวา ถาทุกคน โดยเฉพาะผูทําหนาที่ในการ
ผดุงสังคม มีความชัดเจนในหลักพรหมวิหาร แลวปฏิบัติใหตรงตาม
ความหมาย จะธํารงรักษาสังคมไวไดอยางแนนอน พระพุทธเจาทรง
สอนนักหนา ใหเจริญพรหมวิหารมีเมตตาเปนตนกันทุกคน

การที่จะปฏิบัตินั้น (ปฏิบัติมีความหมายตามศัพทเดิมวา เดิน 
ในที่นี้ ปฏิบัติก็เร่ิมที่เดินจิตใหถูก) ก็ขอย้ําอีกวา ตองชัดในความหมาย
และความชัดนั้นจะเห็นไดจากความสามารถที่จะแยกใหเห็นความแตก
ตางของธรรมแตละขอนั้นๆ ดวย แตเวลานี้ ในสังคมไทย มีความไมชัด
เจน และสับสนปนเปมากในเร่ืองพรหมวหิาร ต้ังแตเมตตา กรุณา ไปเลย

นอกจากเขาใจความหมายคลาดเคลื่อนเพี้ยนไปแลว ความผิด
พลาดสําคัญอีกอยางหนึ่ง ที่คนไทยไดกระทําตอหลักพรหมวิหาร คือ
เอาส่ีขอที่ทานจัดเปนชุดไวให ไปแยกใชกระจัดกระจายกันหมด จน
กระทั่งไปๆ มาๆ บางขอก็อางบอยนักหนาเหมือนพูดเลนๆ แตบางขอ
ไมเอามาบอกมาเตือนกัน เหมือนไมเห็นความสําคัญเสียเลย

ที่ถูกนั้น ตองจับใหอยูรวมกันเปนชุด เหมือนอยางที่พระพุทธเจา
ตรัสสอนไวครบทั้งชุดเปนธรรมดา ครบทั้งเมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา ถาพูดตามภาษานิยมของคนยุคนี้ ก็คือเปนองครวม หรือเปน
ระบบองครวม แตที่จริงก็คือเปนเร่ืองของความสมดุลและพอดี

ชุดองครวมส่ีนี้ คนไทยไมใชแตละขออยางเปนองครวม แตเอา
ไปแยกสวนกระจายกันไปเสีย เนนกันนักที่ขอเมตตาและกรุณา แต
มุทิตาไปไมคอยถึงสักที ยิ่งอุเบกขาแลวแทบไมรูเร่ืองเลย
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ที่วานี้ ไมใชวาแยกไมไดเลย ก็แยกได คือวาไปตามสถานการณ
ที่ตองใชขอนั้นๆ อยางเมตตานั้นเปนพื้นยามปกติ ก็ยอมใชเสมอ พูด
บอยได แตขอสําคัญตองมีความตระหนักรูอยู มองไปใหตลอดทั้งชุด 
ใหถึงอุเบกขา

โดยเฉพาะอุเบกขานั้น เปนขอที่โยงกับปญญา จึงเปนขอที่ตอง
เอาใจใสศึกษาใหจะแจง แตคนไทยไมใสใจและไมพยายามศึกษาให
เขาใจ เลยกลายเปนเร่ืองที่เขาใจยาก แลวก็เขาใจผิด จึงตองมาซัก
ซอมทบทวนกันใหชัด

วากันใหถึงหลักแทๆ คนที่มีพรหมวิหาร ๔ นั้น ผดุงรักษา
อภิบาลโลก โดยเฉพาะสังคมมนุษยไวได เพราะปฏิบัติตอเพื่อนรวม
โลกไดทั่วถึง ครบถวน ทัน และถูกตองตรงตามสถานการณ คือ

๑. (ในสถานการณที่เขาอยูเปนปกติ) เมตตา มีความเปนมิตร
คือ มีใจรัก ปรารถนาดี อยากใหเขาเปนสุข เห็นใครเจอใคร ก็มองอยาง
เปนมิตร เมื่อเขาอยูเปนปกติ ก็มีน้ําใจปรารถนาดี อยากใหเขาเปนสุข 
เปนน้ําใจพื้นฐานที่มนุษยพึงมีตอกัน มนุษยตองมีความเปนมิตรกัน นี่
คือเมตตา ซึ่งเปนธรรมขอพื้นฐานที่สุด

จากนี้ พระพุทธเจาก็ตรัสตอไป ตามเร่ืองของความเปนจริงใน
สังคมของมนุษย คือ เมื่อเราเก่ียวของสัมพันธกับมนุษยผูอ่ืนนั้น เขาก็
อยูในสถานการณที่ตางๆ กัน และแมสําหรับแตละคน สถานการณก็
เปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ เพราะเปนธรรมดาที่วาชีวิตและสังคมตลอดจน
ทั้งโลกที่แวดลอม ยอมเปล่ียนแปลงไป เปนอนิจจัง เปนไปตามกฎ
ธรรมชาติ มีสุข แลวก็มีทุกข มีข้ึน แลวก็มีลง มีข้ึนสูง แลวก็มีตกตํ่า
แลวแตเหตุปจจัย ทําใหชีวิตอยูในสถานการณที่เปล่ียนไป เมื่อกี้นี้
บอกวาในสถานการณปกติ เรามีเมตตา ทีนี้ตอไป
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๒. (ในสถานการณที่เขาทรุดลงเดือดรอน) กรุณา ใฝใจจะแกไข
ขจัดทุกขของเขา คือ เมื่อผูอ่ืนประสบเหตุราย เกิดปญหา เกิดความ 
เดือดรอนข้ึนมา ก็เขาสูสถานการณที่สอง เรียกวา ตกตํ่าลงไป เขาก็
เดือดรอนเปนทุกข ก็มาถึงวาระของพรหมวิหารขอที่สอง คือกรุณา ได
แกความปรารถนาที่จะชวยใหคนพนจากความทุกข

ถาแปลตามศัพทก็วา กรุณา คือความพลอยมีใจหวั่นไหวเมื่อ
เห็นผูอ่ืนประสบความทุกข หรือแผขยายใจตามไปคํานึงถึงความทุกข
ของเขา เพื่อหาทางไปชวยเหลือ เปนเหตุใหขวนขวาย เอาใจใส จน
กระทั่งลงมือปฏิบัติเพื่อชวยใหเขาพนจากความทุกขนั้นข้ึนมา

เมตตา กับ กรุณา ตางกันอยางชัดเจนที่สุด แตคนไทยมักแยก
ไมออกเลย จึงบอกวาเปนปญหามาก เพราะไมรูไมชัดในหลักแมแตที่
งายๆ แคนี้ เปนอันวา ถาเกิดสถานการณที่คนอ่ืนเดือดรอนเปนทุกขข้ึน
มา เราก็ตองยายจากเมตตาไปกรุณา กรุณาก็คือการที่ใจเรานี้ไวตอ
การที่จะรับรูความทุกขของเพื่อนมนุษย พอเห็นเขาเดือดรอนมีทุกข ก็
พลอยมีใจหว่ันไหวไปตามความทุกขของเขา

ถาเปนคนธรรมดา ก็คือ พอเห็นคนอ่ืนทุกข ก็พลอยไมสบายใจ
ดวย แตทานวายังไมถูกแท ที่ถูกคือ ใจหวั่นไหวไปตามความทุกขของ
เขา หรือไวตอการรับรูความทุกขของผูอ่ืน ดวยความปรารถนาจะชวย
ใหเขาพนจากความทุกข แตตัวเองไมตองไปทุกข ไมมัวไปเศรา ไม
ปลอยใจใหระทมทุกขดวย

เปนอันวา ตองแยกเปน ใหไดหลักการกอนวา สอง เมื่อเขาตก
ตํ่าเดือดรอน ก็มีกรุณา ปรารถนาจะชวยใหเขาพนจากความทุกข

๓. (ในสถานการณที่เขาดีข้ึน) มุทิตา พลอยยินดีที่เขางอกงามมี
ความสุขความสําเร็จ คือ เขาทําความดีงาม มีความสุข มีความเจริญ
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กาวหนา หรือทาํการสําเร็จ เชน เด็กสอบไลได คนเขางานได ไดเล่ือนข้ัน
หรือละเลิกการราย หันยายเขาสูทางแหงความดี เชน เลิกยาเสพติด 
หันมาต้ังใจเรียน ก็เรียกวาข้ึนสูง หรือดีข้ึน เราก็ใชพรหมวิหารขอที่ ๓
คือ มุทิตา มีใจพลอยยินดีดวย อยากจะชวยสงเสริมสนับสนุน เพื่อให
เขามีความสุข ทําความดีงามความสําเร็จ หรือทําประโยชนใหยิ่งข้ึนไป

ครบแลวนะ หมดแลว สถานการณในชีวิตมนษุยก็มี ๓ นี่แหละ 
หน่ึง เขาอยูเปนปกติ เรามีเมตตา สอง เขาตกตํ่าเดือดรอน เรามีกรุณา 
สาม เขาข้ึนสูง งอกงามสําเร็จดีข้ึนไป เรามีมุทิตา

ทีนี้ ยังมีอีกขอ คือขอ ๔ ที่รอจะเอาเขามาคุม ขอนี้แหละสําคัญ
ยิ่งนัก เปนหลักใหญในการรักษาสังคมมนุษย ถาตัวนี้ไมมา ถึงจะมี ๓
ตัวแรก ก็รักษาไมไหว ไมพอ

สังคมดํารงอยูไดดวยธรรม

ผูพิพากษาเอาอุเบกขามาดํารงรักษาธรรม

ก็ครบทุกสถานการณแลวนี่ ยามปกติก็มีเมตตา ยามเดือดรอนก็ 
กรุณาชวยเขาไป ยามดีมีสุขก็มุทิตาสงเสริมสนับสนุน มันก็นาจะครบ
แลว เรานึกวาพอ แตทานบอกวาไมครบ ตองมีตัวที่ ๔ คุมทาย เปนตัว
สําคัญที่สุด

อธิบายวา พรหมวิหาร ๓ ขอแรกนั้น ยังหนักทางดานความรูสึก 
แมจะเปนความรูสึกที่ดีอยางยิ่ง แตยังไมเปนหลักประกันวามีปญญา
หรือไม และในที่สุด ความรูสึกนั้นๆ ถูกตองดีจริงหรือไม จะตองรูโดยมี
ปญญาที่จะบอกใหตัดสินได

เขาอยูเปนปกติ เราก็รูสึกเปนมิตรมีเมตตาปรารถนาดี นี่ก็เปน
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ความรูสึกที่ดี เขาตกตํ่าเดือดรอน เราก็รูสึกสงสารอยากชวยเหลือ นี่ก็
เปนความรูสึกที่ดี แลวเขาไดดีมีสุข เราก็มุทิตาพลอยรูสึกยินดีดวย ก็
เปนความรูสึกที่ดีทั้งนั้น

แตไมใชแคนั้น จะตองมีปญญารูความจริงดวยวา มันเปนความ
ถูกตองชอบธรรมหรือไมในกรณีนั้นๆ ที่จะไปชวยคนที่วาเดือดรอน
หรือจะไปยินดีสงเสริมคนที่วามีสุขสําเร็จ บางคร้ังจะตองรูลึกซึ้งลงไป
อีกวาความจริงมันเปนอยางไรในเร่ืองนั้นๆ

เจาหมอนั่นไปทําอะไรมา ออ… นี่ไปลักขโมยเงินของเขามา จึง
ถูกจับและกําลังเดือดรอนมีทุกข เราจะกรุณาสงสารชวยปลอยไป หรือ
วาเขาทําการสําเร็จขโมยเงินไดมากอนใหญ เราจะมุทิตาพลอยยินดี
สนับสนุนไดไหม นี่ถาวาตามหลักสามขอแรก ก็ถูกใชไหม ตอนนี้แหละ
คือ ถาไมมีปญญา ก็ไดแคสงสารไปชวยออกมา หรือดีใจตามไป
สนับสนุน อยางนี้ยังไมพอที่จะใหสังคมอยูได

จึงตองมีปญญารูลึกลงไปอีกวา ที่เขาทํามา ไดมา อยางนี้ ความ
จริงของเร่ืองเปนอยางไร เปนความถูกตองหรือไม จะเกิดผลเสียอยาง
ไรหรือไมแกสังคม หรือแมแตแกชีวิตของเขาเอง การไดเงินมาในทางไม
ดีนี้ ก็อาจจะกอผลเสีย เปนเคร่ืองบ่ันทอนชีวิตของเขาเอง กลายเปน
นิสัยเสีย ไมต้ังใจทํามาหากิน ตกอยูในความประมาท สังคมก็เสีย ชีวิต
ก็เสีย เพราะฉะน้ัน เราจะอยูแคกับความรูสึกไมได จะตองมีความรูเขา
ใจความจริง คือมีปญญากํากับดวย

ตอนนีแ้หละทีว่า ตองมปีญญารูวาการทีจ่ะทาํจะปฏิบัติการอะไร
ดวยเมตตา กรุณา มทุติา ในกรณีนัน้ๆ มคีวามจริงเปนอยางไร เปนการ
ถูกตองชอบธรรมหรือไม เมื่อรูความจริงแลว ก็จะไดปฏิบัติจัดดําเนิน
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การไปโดยใหเปนไปตามความถูกตอง เพื่อรักษาธรรมไว เพื่อประโยชน
แกสังคม และเพื่อประโยชนที่แทแกชีวิตของเขาเองในระยะยาว

เขาไปกออาชญากรรมมา ไมถูกตอง เปนผลเสียแกชีวิตของตัว
เขาเองดวย สังคมก็เดือดรอนดวย ตองแกไข เขาถูกจับก็เดือดรอนเปน
ทุกข แตถาเราไปกรุณาสงสารแลวปลอยออกจากคุก ก็ไมถูกตอง เขา
ถูกจับก็ตองถูกจับ อันนี้เปนไปตามหลักความจริงความถูกตอง ปฏิบัติ
การดวยกรุณาไมได ตอนนี้ทานใชคําวา ตองหยุดขวนขวาย ในการที่
จะทําตามสามขอตน เพราะจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามปญญาที่รู
ความจริง ความถูกตองนั้น

การที่หยุดระงับความขวนขวาย ไมทําตามสามขอตน เพื่อจะ
ปฏิบัติใหถูกตองตามปญญาที่รูความจริงความถูกตองนั้น ก็คือขอ ๔
ที่เรียกวา อุเบกขา ซึ่งสําคัญมาก ต้ังอยูบนฐานของปญญา เปนจุด
ประสานเขาสูดุลยภาพ ระหวางความรู กับความรูสึก หรือ เอาความรู
มาปรับดุลความรูสึกใหลงตัว พอดี

สามตัวแรก เปนความรูสึกที่ดี แตถึงจะเปนความรูสึกที่ดี ก็เลย
เถิดได สวนอุเบกขานี้ แมจะเปนความรูสึก แตเปนความรูสึกที่ต้ังอยู
บนฐานของปญญา คือมีปญญามาใหความรู แลวความรูก็มาปรับ
ความรูสึกใหเขาดุล ก็เปนอุเบกขาข้ึนมา ซึ่งมีลักษณะลงตัว พอดี เขาที่ 
เรียบ สงบ เปนกลาง

อาการทีว่างตัวเปนกลาง หรือมคีวามเปนกลางน้ี ในแงหนึง่กเ็ปน
การหยดุ ไมขวนขวายตามกรุณา หรือมทุติา ไมไปชวยขัดขวางตํารวจที่
จะมาจบั ไมไปแสดงความยนิดีชืน่ชมทีเ่ขาลักขโมยมาไดสําเร็จ

การไมขวนขวายน้ี บางทีก็เรียกใหส้ันวาเฉย หรือวางเฉย แตไม
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ใชเฉยเฉยๆ หรือเฉยเมย แตเฉยเพราะจะรักษาธรรม คือเปดโอกาสแก
ธรรม ที่จะวากันไปหรือจัดการกันไปตามธรรม ตามระเบียบแบบแผน 
กติกา กฎหมาย ฯลฯ นี่แหละคือขออุเบกขา

ตองระวัง ที่คนไทยเราแปลอุเบกขาวา “เฉย” บอกแลววา เฉยใน
ที่นี้คือ ไมขวนขวายตาม ๓ อยางแรก ในกรณีที่จะเสียธรรม หรือจะทํา
ใหเกิดความไมถูกตอง คือ ไมขวนขวาย เพราะถาขวนขวายไปแลว จะ
ไมถูกตอง ก็จึงหยุดขวนขวาย

แตที่คนไทยแปลวาเฉยนั้น มักวากันไปโดยไมคอยรูเขาใจ หรือ
ไมคอยอธิบายกันใหชัด ทําใหเขาใจผิดเพี้ยน กลายเปนเฉยเมย เฉย
เมิน เฉยมึนงง เฉยเฉ่ือยแฉะ จนถึงเฉยโง ก็เลยเสียหาย

ตัวคําวา “อุเบกขา” เอง ในภาษาพระทานก็ใหระวังอยูแลว ทาน
จําแนกแยกอุเบกขาไวถึง ๑๐ อยาง วาอยางรวบรัด ก็แบงเปน ฝายดี
กับฝายราย พูดกันงายๆ ก็ถามวา อุเบกขาที่วาเฉยนั้น เฉยเพราะอะไร 
งายที่สุดคือ เพราะรู กับ เพราะไมรู

คนไมรูก็เฉย เพราะแกไมรูเร่ืองไมรูราว อะไรเกิดข้ึนก็ไมรู ก็เลย
เฉย เรียกวาเฉยไมรูเร่ือง แลวก็ไมเอาเร่ือง แลวก็ไมไดเร่ือง เฉยอยางนี้
พระทานเรียกวา อัญญาณุเบกขา แปลวา “เฉยโง” เปนอกุศล เปนบาป

สวนอีกเฉยหน่ึง เปนความเฉยดวยปญญา คือรูเขาใจ พอรูแลว
ก็วางตัวไดพอดี หรือลงตัวเขาที่ เพราะมองเห็นแลววาเราจะปฏิบัติการ
อะไร อยางไร เมื่อไร จึงจะไปสูจุดหมายแหงความลุรอดปลอดภัย ให
เกิดความถูกตอง ความดีงาม ฯลฯ ตอนน้ีก็เลยอยูในลักษณะเฉย หรือ
วางตัวเรียบสงบไว หรือเปนกลางไว

บางทีการเฉยก็เปนการเตรียมพรอมอยางหน่ึง เหมือนอยาง
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เวลาเกิดสถานการณรายข้ึนมา คนไมรูเร่ืองรูราว ก็เฉย คนที่รูคร่ึงไมรู
คร่ึงก็โวยวายโวกวากไป แตคนที่รูเขาใจสถานการณชัดเจน และมอง
ออกวา เร่ืองอะไรเกิดข้ึน เราจะดําเนินการอยางไร ข้ันตอนเปนอยางไร 
เขาอาจจะเตรียมการพรอมอยูในใจ วาถึงข้ันตอนนั้นๆ จะทําอยางนั้นๆ
คนนี้ก็ดูเฉยเหมือนกัน

ความเฉยดวยปญญาน้ี เปนอุเบกขาในความหมายของพรหม
วิหารขอที่ ๔ คือเฉยดวยปญญาที่รูเขาใจความจริง และจะรักษาธรรม
ความถูกตอง ในเมื่อการทําตามสามขอแรกในกรณีนั้นๆ ปญญาบอก
วาผิด เปนความไมถูกตอง เสียความเปนธรรม เมื่อปญญาบอกอยาง
นั้น เราก็หยุด ก็เลยทําใหเราเฉยดวยอุเบกขานี้ ก็จึงบอกวาอุเบกขาต้ัง
อยูบนฐานของปญญา

จะเห็นวา ผูพิพากษาตองมีอุเบกขานี้เปนหลักดํารงตัวที่สําคัญ
มาก เพราะเปนตัวคุมทั้งหมด ไมใหความรูสึกเขามาครอบงําจิตใจ ไม
ตองพูดถึงความรูสึกฝายราย เชน ความรูสึกเกลียดชัง โทสะ เทานั้น ที่
จะทําใหเสียความเปนธรรม แมแตความรูสึกที่ดี มีเมตตา กรุณา 
มุทิตา ก็ตองไมยอมใหมาเปนตัวครอบงํา ไมใหมีอํานาจบังคับจิตใจ
จะตองใหปญญาบอกไปตามที่เปนจริง อันนี้เปนหลักการที่สําคัญ

ในพระไตรปฎก ตอนที่บรรยายอุเบกขาบารมีของพระโพธิสัตว 
ทานก็อธิบายดวยคําวา “ตุลา” คือบอกวา พระโพธิสัตวนั้น ไมวาจะ
ประสบอิฏฐารมณ (อารมณที่นาปรารถนา) หรืออนิฏฐารมณ (อารมณ
ที่ไมนาปรารถนา) เขาจะทําราย หรือจะเอาใจ ก็ไมหวั่นไหว ไมเอน
เอียง อยูในธรรม เที่ยงตรง คงที่ สม่ําเสมอ (ขอใหดูความหมายของ
ตุลาการขอที่ ๑ ทายเร่ือง)
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เพราะฉะนั้น ผูพิพากษาจะตองมีพรหมวิหารครองตนครบทั้งชุด
ในขณะนัน้ มใิชไมมเีมตตา กรุณา มทุติา แตมทีัง้หมด คือ มคีวามเปนมติร 
มคีวามปรารถนาดี ทัง้ตอคนราย ตอจาํเลย และตอโจทก มทีัง้นัน้ แตความ
ปรารถนาดีนั้นถูกจํากัดควบคุมหรือถูกพักงานดวยปญญาที่รูความจริง
ความถูกตอง และต้ังทาทีเปนอุเบกขา ที่จะรักษาความเปนธรรม

เราไมไดคิดรายตอใครทั้งนั้น แมจะตัดสินลงโทษจําเลย ก็ไมได
ตัดสินลงโทษเพราะความเกลียดชัง เรายงัมคีวามเปนมติร มเีมตตาตอ
เขาในความเปนมนษุย อาจจะปรารถนาดีในระยะยาวดวยซํ้าวา ถาเธอ
ไมถกูลงโทษ จะไมมโีอกาสแกไขความประพฤติ แลวชวีติของเธอกจ็ะตก
ตํ่า จะเปนชวีติทีไ่มดี ไมมกีารพฒันา ทัง้เสียตอตนเอง และเสียตอผูอ่ืน

เพราะฉะนั้นก็มีเมตตาตอสังคม ตอมนุษยอ่ืนๆ และเมตตาแม
ตอจําเลย มีกรุณา มีมุทิตาพรอมหมด แตมีอุเบกขาเปนตัวคุมใหอยูใน
ธรรม ที่จะรักษาธรรม อยางนอยรักษาบัญญัติธรรม แตก็ดวยจริย-
ธรรม โดยเขาใจไปถึงสภาวธรรม

ก็เปนอันวา ผูพิพากษาตองมีพรหมวิหารสี่ โดยมีอุเบกขาเปน
คุณสมบติัสําคัญทีสุ่ด ในฐานะเปนผูทีจ่ะดํารงรักษาสังคมใหอยูไดดวยดี 
เพือ่ใหอุเบกขาน้ัน เปนตัวตรึง เปนตัวรักษาดุล ทีจ่ะใหทกุอยางดํารงอยู
และดําเนนิไปในความถกูตอง ประสานบรรจบเปนอันเดียวกบัธรรม

หลักประกันสันติสุข อยูท่ีพรหมวิหาร

ต้ังแตเล้ียงดูลูกในบาน จนถึงอภิบาลคนทั้งโลก

พรหมวิหาร ๓ ขอแรก เปนความดีที่วา ถาไมคุมใหดี อาจจะพา
คลาดเคล่ือนจากความจริงและความถูกตองไปได แมแตพอแมก็พลาด
กันบอย เร่ิมต้ังแตขอแรก พอแมมีเมตตามากจนเสียดุล ไมรูจัก
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อุเบกขา เลยเล้ียงลูกเสียคนไปก็มี

ทานใหมีเมตตาไว เพื่อสรางความรูสึกที่ดีงาม เมตตาอันเปน
ความรูสึกที่ดีนี้แผกระจายออกไปยังลูกๆ เมื่อลูกไดรับความรูสึกที่ดี ก็
มีความประทับใจและมีความรูสึกที่ดีมีเมตตาเกิดข้ึนดวย ใจก็โนมไป
ในทางดีที่จะมีเมตตาตอคนอ่ืนขยายออกไป ต้ังแตรักพี่นองและญาติ
ทัง้หลาย เมตตาแผขยายออกไปเร่ือยๆ ความเปนมติรมคีวามปรารถนา
ดีตอกนัในสังคมมนษุยกแ็ผขยายออกไปดวยการเร่ิมตนทีพ่อแม

แตทีนี้ ถาพอแมปฏิบัติผิด มีแตเมตตากรุณา จนกลายเปนเอา
ใจลูกตามใจลูก เมตตากรุณามากไป เสร็จแลว แทนที่ลูกจะมีเมตตา
ตอผูอ่ืนขยายออกไป เร่ืองตีกลับกลายเปนวา เขาเคยตัวกับการที่จะได
รับการเอาใจตามใจ คราวนี้เอาใจตามใจเทาไรก็ไมพอ เขาเดินหนาไป
สูการเรียกรอง แทนที่วาเราใสใจเขา แลวเขาจะใสใจเราและใสใจคน
อ่ืนตอๆ ไป กลับกลายเปนวา เราเอาใจเขา แลวเขาก็เอาแตใจเขา

พอเร่ิมผิดทาง เขาเอาแตใจตัวเขาเองแลว เขาก็กาวตอไปกลาย
เปนนักเรียกรอง ทีนี้เขาก็ไมเมตตาคนอ่ืนแลว แตตรงขาม คราวนี้เขามี
โทสะงาย ไมไดอะไร ใครไมตามใจนิดหนอย ก็หงุดหงิด โกรธเคือง เปน
คนโทสะแรงไปเลย การปฏิบัติธรรมเสียหลัก ผิดวัตถุประสงคไปหมด

เพราะเหตุที่วานั้น ทานจึงใหมีอุเบกขาไวดูแลและคุมความพอดี
พอแมเล้ียงลูก พอมีอุเบกขาคุม เมตตาก็จะไมพาไปไถลเลยเถิด แต
อุเบกขาจะดูไปดวยวา เออ ทีเ่ราทาํนีถ่กูตองแนหรือ

ความถกูตองจะอยูไดดวยมอุีเบกขาคุมไว โดยปญญาจะบอกให
วา เออ ลูกนี ่ตองมคีวามถกูตอง ตองอยูในความเปนธรรมดวย นอกจาก
นั้น เราไมไดอยูกับเขาตลอดไปนะ เราจะอยูทําใหเขาตลอดเวลาขาง
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หนาไมได ตอไปเขาจะตองรับผิดชอบตัวเอง ตองทําดวยตัวเขาเอง 
เร่ืองนี้ๆ ถาเขายังทําไมถูกทําไมเปน แลวตอไป เมื่อถึงเวลาเขาจะตอง
รับผิดชอบตัวเองแลวทําไมถูกทําไมเปน เขาจะอยูไดอยางไร ตอนนั้น
เขาจะไมมีเราอยูดวยแลว เขาจะอยูไดอยางไร

เมตตาพาคนดีมีนํ้าใจใหมาเอ้ือเฟอเกื้อหนุน สวนอุเบกขาก็พา
เอาปญญามานําไปหาธรรมที่จะรักษาความถูกตองและพอดี

ถึงตอนนี้ อุเบกขาซ่ึงประกอบดวยปญญา ก็จะบอกพอแมวา
เออ ถาอยางนั้น เราตองเตรียมเขาใหพรอมไวนะ จะทําอยางไรละ 
ออ… ตอนนี้ก็คือโอกาสดีที่เขาจะไดฝกตัวโดยมีคุณพอคุณแมคอย
ชวยเปนที่ปรึกษาให นี่คือโอกาสทอง อยาใหพลาดไปเสีย เอาละ เร่ิม
ฝกกันเลย  

นี่คือ ทานใหอุเบกขาไวเพื่อจะมารักษาดุลวา ชะลอๆ หยุดบาง
นะ อยาทําใหลูกอยางเดียว แตดูใหลูกทําดวย พอมีอุเบกขา ก็คือดูวา
เออ… ตอไปลูกเราจะตองทําอะไรเปนบาง ควรจะเกงในเร่ืองอะไร แลว
ก็เตรียมเลย ใหเขาฝกหัดทํา โดยเราเปนที่ปรึกษา

“อุเบกขา” แปลวา ดูอยูใกลๆ หรือคอยมองดูอยู ตอนนี้เราอยู
ดวย ก็เปนโอกาสดี เพราะตอไป ถาเขาไปทําเองฝกเอง ไมมีผูที่จะเปน
ที่ปรึกษา ไมมีใครชวยแนะนํา เขาก็ทํายากลําบากและไมสมบูรณ เรา
ก็ใหเขาฝกโดยเราคอยดูอยู เปนทีป่รึกษาและชวยแกชวยเติม เขายังทาํ
ไมเปน ถาเขาทาํไมถกู ทาํไมไดผลดี ทาํติดขัด เราก็จะไดชวยแนะนาํ
บอกให เมื่อลูกไดฝกไดหัดทําเอง ก็จะทําใหลูกเกงจริงๆ แลวก็ฝกกันใน
บรรยากาศแหงความรักดวย

ตอนนี้จะมีครบหมด ทั้งเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ใชครบใน
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ตอนที่ชวยใหลูกฝกตัวนี่แหละ เปนการศึกษาอยางแทเลยทีเดียว แลว
ลูกก็จะเกง จะดี มีความสุขความสามารถจนเปนที่นาพอใจ

จึงตองบอกวา ความเปนพอแมจะสมบูรณตอเม่ือมีอุเบกขา ถา
มีแคเมตตา กรุณา มุทิตา ก็ไดดานความรูสึกอยางเดียว เส่ียงตอการที่
ลูกจะออนแอ ยิ่งถาสุดโตงไปเอาใจกันนัก ก็ไมไปไหน ดีไมดีแมแตดาน
จิตใจก็จะพลอยเสียไปดวย แทนท่ีลูกจะมีเมตตา กรุณา มุทิตา ก็กลับ
กลายเปนคนเอาแตใจ เอาใจยาก หรือเจาโทสะไปเลย

แตถามีอุเบกขาดวย ลูกก็ไดทั้งจิตใจดีงาม ทั้งมีปญญา ไดฝก
ตัวดีมีความสามารถ ครบเลย ทั้งเกง ทั้งดี แลวก็มีความสุข

รวมแลว ต้ังแตในครอบครัวออกไปจนถึงสังคมใหญ ในหมูคน 
ชุมชน องคกร วงงาน กิจการทั้งหลาย จะรวมอยูรวมงานกันดี ก็ตองมี
พรหมวิหารครบทั้งส่ีประการ

ถาบรรดาสมาชิก คือผูเปนสวนรวม หรือเปนองคประกอบของ
สังคม ทุกคนปฏิบัติตอกันถูกตองตามสถานการณ สังคมก็คงอยูไดใน
ดุล และสงบสุขมั่นคง

โดยเฉพาะผูพิพากษาน้ี เปนผูมีหนาที่ผดุงสังคมในวงกวาง
ระดับประเทศชาติ เปนผูทําใหกฎหมายมีผลชัดเจนเด็ดขาดข้ึนมา ก็จึง
ตองใชอุเบกขาเปนตัวคุมสําคัญที่สุด เพื่อรักษาธรรมไวใหแกสังคม ไม
วาจะเรียกวาความเปนธรรม ความยุติธรรม ความชอบธรรม หรืออะไร
ธรรม ก็คือธรรมนั่นแหละ ตองมีอุเบกขาเปนตัวยืนที่จะรักษา แตก็ไม
ปราศจากเมตตา กรุณา มุทิตา อยางที่วาแลว

นี่แหละคือหลักธรรมสําคัญ สําหรับประจําจิตใจของผูพิพากษา 
เปนอันวามีพรหมวิหารครบ ๔ โดยมีอุเบกขาเปนตัวคุม หรือต้ังไวเปน
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หลักเปนแกนที่จะคุม

ตามที่วานี้ กลายเปนวา อุเบกขานี้ เหมือนจะสําคัญยิ่งกวา
เมตตา กรุณา มุทิตา แตจะตองเขาใจความหมายใหถูกตอง

ในสังคมไทยเรานี้ นับวาเปนอันตรายอยางยิ่ง ที่คนทั่วไป หรือ
สวนใหญทีเดียว ไมมีความเขาใจ หรือมักเขาใจผิดในเร่ืองอุเบกขา 
แลวก็ไมเฉพาะอุเบกขาเทานั้น แตเขาใจผิดพลาดคลาดเคล่ือนมาก
บางนอยบางทั้งส่ีขอเลย จึงนาจะยํ้าเตือนกันใหหนักวา เมื่อเราพูดถึง
อะไร จะตองมีความรูเขาใจชัดเจนในเร่ืองนั้น

เลิกหมักหมมความคลุมเครือพรามัวไวในสังคมไทย

พัฒนาความเขมแข็งทางปญญาดวยความรูเขาใจใหชัดเจน

ตรงนี้ ก็เลยขอแทรกเร่ืองโยงออกไปขางนอกนิดหนอยวา ใน
สังคมไทยนี้ เต็มไปดวยส่ิงที่ไมชัดเจน ถาจะกาวหนาเจริญงอกงามได
จริง จะตองกาวไปกับความชัดเจน อะไรตออะไร เฉพาะอยางยิ่งความ
เขาใจในถอยคําที่ส่ือไปถึงหลักการทั้งหลาย จะตองชัดเจน แลวความ
ชัดเจนนี้ก็จะทําใหเกิดปญญา ทําใหเจริญปญญา คือความรูความเขา
ใจที่ชัดเจนมองเห็นชัดแจงนั่นแหละ คือปญญา ปญญาจะเปนปญญา
แทก็ตองชัด ถาไมชัดก็ยังไมเปนปญญา

ในสังคมไทยที่เต็มไปดวยความไมชัดเจน อะไรตออะไรคลุม
เครือไปหมด รูก็รูกันอยางพราๆ มัวๆ แลวก็เลยเวาๆ แหวงๆ ผิดๆ 
พลาดๆ เพี้ยนๆ จึงทําใหปญญาออนแอ หรือเกิดความออนแอทาง
ปญญา เปนอันตราย เปนตัวกีดกั้นขัดขวางความความเจริญกาวหนา

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา นี้เปนตัวอยางสําคัญของความไม
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ชัดเจนในสังคมไทย มันเปนคุณธรรม เปนจริยะพื้นฐานของสังคม
มนุษย แตเราเขาใจกันผิดเพี้ยนมาก จะตองรีบแกไขปญหาใหได

พูดไดเลยวา ถาเอาพรหมวิหารเขามาอยูในหลักที่แทไมได
สังคมจะเอาดีไมได แตถาทําได สังคมจะดีแนนอน มีแค ๔ ตัวนี้ สังคม
ก็ไดหลักประกันแลว

ตอนนี้ เรามาถึงหลักธรรมชุดพรหมวิหาร ๔ ที่มีอุเบกขาเปน
หลักคุมทาย แตไมจบแคนี้ ธรรมสําหรับสังคมยังมีตอไปอีก วาที่จริง
พรหมวิหารนั้นเปนธรรมประจําใจ เปนจริยะดานจิตใจ อยางที่ไดบอก
แลววา พรหมวิหาร คือธรรมประจําใจของทานผูมีคุณความดีกวาง
ขวางยิ่งใหญอยางพระพรหม ทีนี้ เมื่อมันอยูในจิตใจอยางเดียว มันก็
ไมพอ จะตองออกสูการปฏิบัติจัดการในสังคม จึงจะเกิดเปนผลจริงจัง

ในตอนที่ออกสูปฏิบัติการในสังคมนั้น จึงมีธรรมะที่มารับชวง 
อีกชุดหนึ่ง ซึ่งก็มี ๔ ขอเหมือนกัน ก็เลยถือโอกาสนํามากลาวในที่นี้
ดวย หลักธรรมชุดที่วานี้ ไมเฉพาะทานผูพิพากษาเทานั้นที่จะใช แตทุก
คนในสังคมนี้มีหนาที่ที่จะปฏิบัติทั้งนั้น เราทุกคนในฐานะผูอยูรวม
สังคม ตองชวยกันบํารุงรักษาสังคมดวยการปฏิบัติใหถูกตอง

ถามีเมตตาอยูในใจอยางเดียว เราก็เลยเอาเมตตามานั่งแผอยู
นั่น ก็ไมตองทําอะไร เคยมีฝร่ังคนหนึ่งเขียนหนังสือเร่ืองเมืองไทย และ
เร่ืองนั้นก็สัมพันธกับพระพุทธศาสนา เขาเขียนถึงเมืองไทยบอกวา 
พุทธศาสนานี้สอนคนไทยใหเปนคนดี ใหทําความดี แลวทําความดี
แบบพุทธศาสนาทําอยางไร เขาก็ยกตัวอยางวา พุทธศาสนาสอนใหทํา
ความดี ก็ใหนั่งแผเมตตา (ไมใชนั่งแผเมตตาอยางเดียว นอนแผดวยก็
ได ทั้งนั่งแผและนอนแผ) ตกลงวา คนไทยเราชาวพุทธนี่เปนคนดีได
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งาย แตทําไดอยางเดียว คือนั่งนอนแผเมตตา เทานี้ก็พอ ฝร่ังคนนี้เปน
นักปราชญใหญคนหนึ่งของตะวันตกในยุคสมัยใหม ชื่อวา อัลเบิรต
ชไวเซอร (Albert Schweitzer, 1875-1965)

จําไดวา ในตอนที่ต้ังคณะรัฐประศาสนศาสตร ที่มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร เปนข้ันเตรียมการเพื่อจะมาเปนนิดา คือสถาบันบัณฑิต-
พัฒนบริหารศาสตร ในระยะนั้น ก็มีคณะทํางานรวมประสานกับตาง
ประเทศ  คือฝายไทยกับฝายมหาวิทยาลัยอินเดียนา ทํานอง 
consortium ก็มีอาจารยอเมริกันทานหนึ่ง ที่มีบทบาทสําคัญในงานนี้ 
คือ  Professor Joseph L. Sutton ทานผูนี้ก็เขียนหนังสือข้ึนมาเกี่ยว
กับเร่ืองรัฐประศาสนศาสตรในเมืองไทย มีชื่อทํานองวา Problems of 

Politics and Administration in Thailand ทานก็ยกคําของทานอัลเบิรต
ชไวเซอร นั้นมาอาง เพื่อย้ําวาพุทธศาสนานี้แหละเปนตัวอุปสรรค
สําคัญในการพัฒนาสังคมไทย  

ตอนนั้นก็มีครูอาจารย ทานผูใหญผูนอยของไทย ออกมาวา
กลาว บางก็ถึงข้ันที่เรียกวาดาศาสตราจารยผูนี้กันพักหนึ่ง ก็ทําใหคิด
วาอยาไปดาเขาเลย คือควรวางใจเปนกลาง นี่แหละอุเบกขา คือ เรา
วางใจเรียบสงบรับฟงกอน เพราะวา ดานหน่ึง เราอาจจะมีขอบกพรอง 
ใหเขาเห็น เปนจุดปรารภ เราก็จะไดตรวจสอบและมาปรับปรุงแกไขตัว
เอง อีกดานหน่ึง เราก็ดูใหชัด ถาเขาเขาใจผิดในหลักธรรม เราก็ตองชี้
แจงใหเขาเขาใจใหถูกตองตอไป

พระพุทธเจาตรัสสอนพระไววา ถาใครมาดาพระพุทธเจา ดา
พระธรรม ดาพระสงฆ ก็อยาไปโกรธเขา ใหฟงและพิจารณา ถาเขาพูด
ไมถูก ก็คอยๆ พูดชี้แจงแกไขดวยปญญา วาไปตามความเปนจริง อันนี้
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ก็เหมือนกัน เราควรจะไดประโยชนจากคนที่ดาเรา ถาเราไมฟง เรา
อาจจะเสียประโยชนเปลา เขาอุตสาหคิดต้ังนานกวาจะมาดาได บาง
คนคิดนานเปนเดือนเปนปก็มี ทานศาสตราจารยผูนี้นะแนนอน ตอง
คิดตองคนอยางนอยก็เปนเดือนเลยกวาจะดาหรือติเตียนออกมาได
ทานเสียพลังงานไปเยอะ เราควรจะไดประโยชนจากคําติคําดาของทาน

การที่เราจะไดประโยชนจากคําติคําดาของเขา ก็โดยเอามา
ตรวจสอบมองดูตัวเอง โดยเฉพาะสังคมของเรา วาเปนอยางที่เขาวา
ไหม แตตองดูเปนดวยนะ สวนทางดานฝร่ัง เราก็ตองเขาใจเขาดวย

ฝร่ังมาเปนนักวิชาการ พอจะดูพุทธศาสนา เขามักมีจุดออน
อยางหนึง่ คือ เขาคุนชินมากบัศาสนาแบบบังคับความเช่ือในสังคมของ
เขา ซึ่งเมื่อเห็นคนที่เช่ือปฏิบัติอยางไร ความเชื่อที่เปนหลักของศาสนา
ก็มักจะอยางนั้น แตพุทธศาสนาไมใชศาสนาแบบนั้น (พวกที่ศึกษา
เร่ืองศาสนาอยางจริงจัง จึงมักไมยอมเรียกพุทธศาสนาวาเปนศาสนา 
ในความหมายของศัพทฝร่ังวา religion) แตพุทธศาสนาเปนศาสนาที่
ใหศึกษาปฏิบัติ คนรูเขาใจแคไหนอยางไร ก็เชื่อและปฏิบัติไปแคนั้น

เพราะเหตุที่ไมไดบังคับความเช่ือที่จะไปปฏิบัติใหแมนมั่นลงไป 
และคําสอนที่จะศึกษาก็กวางขวางมากมาย คนก็ปฏิบัติไปแคที่ตัวรูเขา
ใจ เมื่อเปนอยางนี้ ถาการศึกษาออน ไดแตถือตามฟงตามกันไป ไม
นานเลย ประชาชนก็เช่ือถือปฏิบัติพุทธศาสนาผิดเพี้ยนบาง ใชธรรม
ผิดทางผิดที่บาง ปฏิบัติไมครบชุดบาง ฝร่ังมาเห็น ก็จับเอาความเช่ือ
ถือปฏิบัติผิดเพี้ยนพรองแพรงของชาวบาน มาบอกวาเปนพุทธศาสนา 
ไปอานคําสอนก็มากมายนักหนา ไมสามารถศึกษาใหทั่วถึง ก็จับเอา
บางสวนบางตอนที่เขากันมารับสมอาง เร่ืองก็มาเปนอยางนี้
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คํากลาววาของฝร่ังหรือนักวิชาการแบบที่วานั้น จึงมักเปนการ
สรุปขามข้ันตอน จะไดประโยชนก็ตรงที่เอามาดูคนไทยและสังคมไทย 
และเรากเ็อามาใชประกอบในการพฒันาใหการศึกษาแกคนไทยไดดวย

ทีนี้ เราก็มาดูคนไทยและสังคมไทย ซึ่งก็เปนอยางที่วานั้นแหละ
เราก็จึงตองใชวิธีแยกวา หน่ึง ตัวหลักธรรมที่แทสอนวาอยางไร สอง
คนไทยที่วาเปนชาวพุทธนี้ เขาใจหลักธรรมนั้นอยางไร คือธรรมะที่แท
ไมคอยจะเปนอยางที่คนไทยเขาใจ แลวในสังคมไทยก็เลยมีแตปญหา
เร่ืองอยางนี้อยูเร่ือย

ขอแทรกอีกหนอย วันหนึ่ง โดยบังเอิญไดยินทางวิทยุ มีอาจารย
ทานหนึ่ง ยกเอาธรรมะในพุทธศาสนาข้ึนมาอาง บอกวา นี่นะ พุทธ
ศาสนาสอน อัตตา หิ อัตตโน นาโถ วาตนเปนที่พึ่งของตน ก็จงึทําให
คนไทยเอาแตตัว ไมชวยกัน มีอะไรก็เปนเร่ืองของตัวเอง คุณก็ชวยตัว
เองไปสิ นี่รายหนึ่งละ

ทีนี้ตอมาอีกกี่วันไมทราบ ก็โดยบังเอิญไดยินวิทยุอีกแหละ อีก
อาจารยหนึ่งมาพูดบอกวา พุทธศาสนาน่ีสอนใหคนมีเมตตา กรุณา ทํา
ใหคนไทยชวยเหลือกันมาก คนไทยก็เลยข้ีเกียจ ไมทํางานทําการ
เพราะมัวหวังพึ่งใหคนอ่ืนเมตตา คอยรอรับเมตตา

ที่ทานพูดกันทางวิทยุนั้น ถูกไหม สองทานนั้นพูดตรงกันขาม แต
ก็ถูกทั้งนั้นเลย คือคนท่ีปฏิบัติผิดอยางนั้นมีอยู แลวคนที่เอามาพูด ก็ดู
ถูกตามที่เขาปฏิบัติผิด แตแลวทั้งหมดนั้น ทั้งคนปฏิบัติและคนดู ก็มา
ผิดดวยกันอีกช้ันหนึ่ง คือมีการศึกษาที่กะพรองกะแพรง รวมตลอดไป
ถึงคนที่สอนก็กะพรองกะแพรง ไปๆ มาๆ ก็กะพรองกะแพรงกันหมดทั้ง
สังคม เปนสัญญาณเตือนมานานแลววาควรจะชําระสะสางยกเคร่ือง
สังคมชาวพุทธไทยทั้งหมด



ผูพิพากษา ตั้งตุลาฯ๑๐๐

๑๐๐

นี้เปนเร่ืองของการขาดความรูความเขาใจ แลวปฏิบัติไขวเขว 
และมองธรรมะไมถูกทิศถูกทาง ไมถูกจุดถูกแง เร่ืองนี้ก็ทํานองเดียวกับ
ปญหาในชุด เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา นั่นแหละ ที่แยกเอามาพูด
เปนเส่ียงๆ และไมพูดใหตลอด พูดไดแคเมตตา กรุณา ไมถึงอุเบกขา 
แลวอุเบกขาก็เขาใจผิดอีก ก็ยุงนุงนังและเปนปมเสียหายไปหมด

ฉะนั้น การที่เขาวาเขาดา ถึงจะไมใชหมายความวาเขาพูดถูก
แลว แตก็ตองเอามาเปนเคร่ืองเตือนตัวเอง ตองถือวามันเปนตัวกระตุน 
กระตุกเราใหทําการตรวจสอบสืบคนใหชัดเจน

รูอะไรก็ตองเขาใจทั่วตลอดคมชัด

จึงจะมีความเขมแขง็ทางปญญา ท่ีนาํพาสังคมใหกาวไปไดม่ันคง

อีกอาจารยหนึ่ง ตอนนี้ทานเปนผูใหญแลว ไมตองออกช่ือละ
ทานทํางานวิจัยข้ึนมาช้ินหนึ่ง นานเปนสิบปแลว ทานบอกวา คนไทย
อีสานนี้มีชีวิตแบบอยูไปวันหนึ่งๆ เพราะถือหลักอนิจจังของพุทธ
ศาสนา คือหลักอนิจจังนั้นสอนวาอะไรตออะไรมันก็ไมเที่ยง เด๋ียวมันก็
เปล่ียนแปลงไป มันเจริญ เด๋ียวมันก็เส่ือม มันเส่ือม เด๋ียวมันก็เจริญ 
เราจะทําอยางไรได ทําไปมันก็เปล่ียน เราก็อยูเร่ือยๆ ตองปลอยมันไป

นี่ ถาคนไหนไมรูหลักอนิจจังชัดเจนพอ ก็ชักจะเห็นคลอยไปตาม
วา เออ… มันคงจะจริงอยางนั้นนะ ก็คนไทยนี่ถือหลักอนิจจัง แลวก็
ชอบปลงวาอะไรมันเจริญ มันก็ตองเส่ือม มันก็เปนอยางนี้แหละ แลวก็
เลยไมขวนขวาย ไมเอาการเอางาน ทําอะไรก็ไมจริงไมจัง

สําหรับอาจารยทานนี้ ก็ทํานองเดียวกับ Prof. Sutton นั่นแหละ 
คือจับเอาความเขาใจของชาวบานมาเปนหลักพุทธศาสนา แทนที่จะ
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แยกออกไปวาชาวบานนับถืออยางนี้ แตนั่นไมตรงไมเต็มตามหลักนะ 
ถาจับจุดนี้ได ก็ยอนกลับ เอาหลักที่แทกลับไปบอกชาวบาน วาพวก
คุณนับถือคลาดเคลื่อนไปแลว ใหรีบศึกษาหลักที่ถูกตอง ปรับแกความ
รูเขาใจและการปฏิบัติเสียใหม ถาทําอยางนี้ ก็จะใชวิชาการมาชวย
สังคมไทยไดมาก

อนิจจังนี่ ถารูเขาใจใชผิด ก็ยุงเหมือนกัน ฉะนั้น จะตองสอนกัน
ใหเต็มที่ พระพุทธศาสนาน้ีอยูไดดวยการศึกษา ถาไมศึกษาก็หมดเลย 
จะตามกันไปผิดๆ ถือผิด ปฏิบัติผิด แลวก็อาจจะทําใหสังคมเส่ือม
โทรม และชีวิตก็เสียหาย

พูดอยางงายๆ หลักอนิจจังสอนวา ส่ิงทั้งหลายเปล่ียนแปลงไป 
ไมแนนอน เสื่อมแลวเจริญได เจริญแลวเส่ือมได ทีนี้จุดสําคัญอยูตรงที่
วา แตที่มันเปล่ียนแปลงเจริญหรือเส่ือมไปนั้น มันไมไดเปนไปอยาง
เร่ือยเปอยเล่ือนลอยนะ มันเปล่ียนแปลงไปตามเหตุปจจัย เพราะ
ฉะนั้นจึงมิใชวาเราทําอะไรไมได แตเรานี้แหละทําไดมากที่สุด

เมื่อมันเปลี่ยนไปตามเหตุปจจัย ก็คือมันบอกเราวา ใหใช
ปญญาพิจารณาสืบคนดู เหตุปจจัยอะไรจะทําใหเส่ือม เหตุปจจัยอะไร
จะทําใหเจริญ แลวถาเราไมอยากเส่ือม และอยากเจริญ เราไปศึกษา
เหตุปจจัยเหลานั้นแลว ก็ทําเหตุปจจัยที่ทําใหเจริญ และปองกันแกไข
เหตุปจจัยที่ทําใหเส่ือม เราก็จะไดความเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเจริญ

ที่สําคัญยิ่งก็คือ เมื่อส่ิงทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไป ไมแนนอน 
ทานจึงใหไมนิ่งนอนใจ ใหอยูอยางไมประมาท เรงประกอบเหตุปจจัย
แหงความเจริญ และปองกันกําจัดเหตุปจจัยแหงความเส่ือม

พระพุทธเจาถึงกับตรัสธรรมะที่เปนหลักประกันวา ถาเธอทํา
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อยางนี้ๆ จะมีแตเจริญอยางเดียว ไมมีเส่ือมเลย ทําไมพระพุทธเจาจึง
ตรัสวาปฏิบัติหลักธรรมนี้แลว เจริญอยางเดียว ไมมีเส่ือมเลย เอะ… 
ไมขัดกันหรือกับที่ตรัสวา ส่ิงทั้งหลายเปนอนิจจัง เด๋ียวจะหาวาพระ
พุทธเจาตรัสธรรมะขัดกัน เอาอีกแลว ดูมันยุงไปหมด นี่ก็เพราะไม
ศึกษา ที่จริงนั้นมันหนุนกัน

อนิจจังนี่แหละหนุนความไมเส่ือม (เทาที่เราจะทําเหตุปจจัยได) 
ถาไมเขาใจหลักกันทะลุจริง ก็ยุงแน ฉะนั้น ตองพูดกันตรงๆ วา ชาว
พุทธนี้ขาดการศึกษาอยางหนัก พระพุทธศาสนาน่ีอยูไดดวยการศึกษา
เทานั้น ถาไมมีปญญารูเขาใจ ก็ปฏิบัติไมถูก เร่ิมต้ังแตเขาใจผิด แลวก็
เชื่อผิด แลวก็ปฏิบัติผิด พุทธศาสนาก็หมด มีแตชื่อ

ตําราเรียนสังคมวิทยา ของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ไมตองออก
ชื่อ เขียนบอกวา บทบาทของพระก็เหมือนหมอผี อาว… เปนอยางไร
ละ หมอผีก็ดี ศาสนาก็ดี มีไวสําหรับเปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เวลามี
ทุกขมีภัย ก็ไดปลอบประโลมใจ (อยางหมอผีนี่ เวลามีทุกข ก็วาผีมัน
มาเขา ฉันจะไลผีออก ก็สบายใจไปใชไหม) พระก็มีบทบาทชวยปลอบ
ประโลมใจใหคนสบายใจ เหมือนหมอผีนั่นแหละ อยางนี้เปนตน

(ที่วาบทบาทเหมือนหมอผี ก็คือศาสนาโบราณ แตพุทธศาสนา
ไมใชมีสาระอยูที่ปลอบประโลมใจ แตอยูที่การศึกษาพัฒนามนุษยให
เปนอิสระเหนือการที่จะตองปลอบ)

นี่คือตัวอยางมากมายของความขาดการศึกษา แลวรูเขาใจ
ธรรมกันไมเพียงพอ ไมถูกตอง สับสน อยางพรหมวิหารที่วากันวุนวาย
ไป และเมื่อเขาใจผิดพลาด ก็ทําใหเกิดผลรายดวย ฉะนั้น เขามาวามา
ดานี่ ดีแลว ตองเอาประโยชนใหได อยางที่วาแลว กวาเขาจะมาดาเรา
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ได เขาใชเวลาและพลังงานสมองไปเยอะแยะ ทุนเวลาทุนแรงงานของ
เราไปมากมาย ถาไมมใีครมาวา บางทเีราก็ดูตัวเราเองไมออก เขาจะวา
ถกูวาผิด อันไหนใชประโยชนได เรากเ็อามาใชซะ กก็ลายเปนดีไปหมด

เพราะฉะนั้น ถานับถือพระพุทธศาสนาถูกตองแลว หน่ึง ตองได
ความจริง สอง ตองไดประโยชน พอประสบพบเจออะไรอะไร ก็ไดเรียน
รู แลวก็ไดสองอยางที่วาแลวนั้น คือ หน่ึง ไดความจริง สอง ถาไมจํา
เปนตองหาความจริง ก็ไดประโยชน มองใหเปนประโยชนใหได ก็เลย
ไมเกิดผลเสียอะไรทั้งนั้น ไมวาอะไรรายแคไหน ตองเอาประโยชนใหได
ทุกอยาง อันนี้เปนการฝกตัวเอง

แมแตไปเจอสถานการณรายอะไร ก็ตองฝกตัวไววา เราจะมอง
อยางไร ใหไดประโยชนใหได ใหมันไดสักแงหนึ่ง และนี่ก็เปนการฝก
ปญญา ดวยหลักโยนิโสมนสิการ ซึ่งใชกับงานการทุกอยางไดหมด

ขางใน ใจก็กวางใหญอยางพรหม

ขางนอก ก็สมานท้ังสังคมไวในเอกภาพ

แทรกเสียยืดยาว หันกลับมาที่หลักพรหมวิหาร เมื่อกี้ไดบอกวา
พรหมวิหารเปนหลักธรรมชุดประจําในใจ ถาจะใหสมบูรณและไดผล
จริง ก็ตองออกสูปฏิบัติการ ก็จึงตองพูดกันหนอยในเร่ืองชุดปฏิบัตินั้น

หลักพรหมวิหารนั้นบอกแลววา เปนจริยะดานภายในจิตใจ 
คราวนี้ ก็มีหลักชุดปฏิบัติการที่จะประกอบและกํากับเจตนาในการ
แสดงออกขางนอก เปนจริยะทางสังคม เหมือนมาประสานรับชวงการ
ทํางานตอออกไปจากจริยะฝายภายในน้ัน

(ระวังวา จริยะที่นี่ มิไดหมายถึง จริยธรรม แบบฝร่ังที่เราพูดกัน
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เวลานี้ ซึ่งเปนเร่ืองความประพฤติภายนอก และเปนการปฏิบัติตามกฎ
กติกาที่เปนบัญญัติเปนขอๆ ไมอยูในระบบความสัมพันธ)

ชดุปฏิบัติการก็ม ี๔ ขอรับกนั เปนชดุออกสูสังคม ไมใชไปนอนแผ
เมตตาอยูในมุงอยางเดียว แตเปนเมตตาที่ออกสูปฏิบัติการ จะออกมา
อยางไร นี่แหละ ที่จริงเราก็ไดยินอยู แตเราโยงไมเปน ก็จึงมองไมเห็น

ดูกันแบบต้ืนๆ พระพุทธศาสนาน้ี สอนหลักธรรมอะไรเปนพื้น
เบ้ืองตน ชาวพุทธนั้น พอเร่ิมทําบุญ ก็ทําทานกอนเลยใชไหม ตักบาตร
พระแตเชา ไปวัดก็ไปถวายภัตตาหาร แลวก็เอาไทยธรรมไปถวาย และ
ที่เด๋ียวนี้นิยมกันนัก ก็คือถวายสังฆทาน ถวายกันจริงจังมาก

นี่ก็แสดงวา ชาวพุทธทําดี ไมใชแคนอนแผเมตตาแลวนะ มีการ
ปฏิบัติออกมาดวย คือ ทาน การให จะเปนปญหาก็ในแงอ่ืน เชนวาเฉ
ไปทางทําทานดวยหวังผลตอบแทนแกตนหรือทําทานเชิงไสยศาสตร
มากข้ึนๆ แทนท่ีจะทําทานเพื่อเกื้อกูลหนุนกันในสังคม (ตรงนี้ ฝร่ังนั้นก็
ไมเห็นเสียอีก)

พุทธศาสนาสอนธรรมขอเร่ิมแรกในภาคปฏิบัติ ก็คือทาน ที่จริง
สอนแทบจะกอนเมตตาดวยซํ้าไป คือเอาที่ดานปฏิบัติการกอน สอน
ทานใหใหแกกัน ต้ังแตใหกันในครอบครัว ซึ่งที่จริงก็เปนการประสาน
กันระหวางดานพฤติกรรมกับดานจิตใจ ใหทานมาเปนชองทางของ
เมตตากรุณา พรอมทั้งเปนเคร่ืองเพิ่มแรงชวยพัฒนาเมตตากรุณาใน
จิตใจนั้น แลวก็ไมใชใหวตัถเุทานัน้ แตมธีรรมทาน คือการใหความรูคํา
แนะนาํส่ังสอนดวย

ทีนี้ ทานที่เปนธรรมขอแรกของภาคปฏิบัติการนี้ ก็อยูในชุดที่มา
ประสานเช่ือมตอกับพรหมวิหารนี่แหละ คือมันเปนฝายปฏิบัติสนองรับ
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ชวงงานใหแกชุดพรหมวิหาร ในการชวยผดุงรักษาสังคมไว ใหเกิด
ความสามัคคี และความมั่นคง คือมาเปนชองทางที่เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขาจะออกมาสูปฏิบัติการในสังคม

ทีนี้ก็มาดูวามันจะประสานกันออกสูปฏิบัติการไดอยางไร ก็

๑. ทาน การให นั่นแหละ เปนขอเร่ิมตน

หน่ึง ทานดวยเมตตา คือ ตามปกตินี่เอง เรามีเมตตาปรารถนา
ดีตอผูอ่ืน เขาก็ไมไดเดือดรอนมีทุกขอะไร ลูกก็ไมไดเปนทุกขอะไร หรือ 
เพื่อนก็ไมไดเปนทุกขอะไร แตบางคร้ัง เราก็ใหดวยความรัก ดวย
ปรารถนาดี ดวยไมตรีจิต ใหของเล็กๆ นอยๆ แสดงน้ําใจ อยางนี้ก็เรียก
วา ใหทานดวยเมตตา นี่คือเมตตามาออกที่ทานแลว

สอง ทานดวยกรุณา คือ ยามที่คนประสบภัยอันตราย เชน ไฟ
ไหม น้ําทวม อัคคีภัย หรือเกิดอุบัติภัยอะไรข้ึนมาก็แลวแต แลวคน
เดือดรอน ตอนนีท้านทีใ่หการชวยเหลือทัง้หลาย จะเปนเงนิทอง ของใช
อะไรตางๆ ก็เปนการใหดวยกรุณา แสดงวา กรุณามาออกที่ทานแลว

สาม ทานดวยมุทิตา คือ บางทีบางคนไดทําส่ิงที่ดีงาม ทําการ
สรางสรรคที่เปนประโยชนแกสังคม ประสบความสําเร็จในการกระทํา
นั้น เราก็ดีใจดวย แลวก็สงเสริมสนับสนุนดวยทาน ถาเขาขาดเงิน เราก็
เอาเงินไปชวย สงเสริมอุดหนุนใหเขามีกําลังทําการสรางสรรคที่ดีนั้น
ตอไปได หรือยิ่งข้ึนไป นี่ก็ใหทานดวยมุทิตา

นี่ก็รับกันแลว พรหมวิหารในใจ ออกสูปฏิบัติการขอที่หนึ่ง เรียก
วาทาน

๒. ปยวาจา วาจาเปนที่รัก ในขอหนึ่งที่ผานมาแลว เมตตา 
กรุณา มุทิตา แสดงออกที่พฤติกรรมในการให ในขอที่สองนี้ เมตตา
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กรุณา มุทิตา นั่นแหละ ก็มาแสดงออกที่พฤติกรรมในการพูดจา เรียก
วา ปยวาจา คือ พูดดี พูดนารัก พูดคําสุภาพออนโยน พูดดวยน้ําใจรัก
หรือพูดจามีน้ําใจ นั่นเอง แยกเปน

หน่ึง ปยวาจาดวยเมตตา คือ ในยามปกติ ก็พูดจาอยางเปน
มิตร มีน้ําใจไมตรี พูดคําสุภาพไพเราะ มีวาจานารัก ต้ังแตพูดกับลูก กับ
พอแม พี่นองในครอบครัว เปนตนไป แลวก็เพื่อน ญาติมิตร และทุกคน
ในสังคม

สอง ปยวาจาดวยกรุณา คือ ยามเขาทุกขมีความเดือดรอน ก็
พูดจาปลอบโยน ใหกําลังใจ ใหคําแนะนํา ชวยใหคําปรึกษาในการแก
ปญหา ก็เปนวาจามีน้ําใจดวยกรุณา

สาม ปยวาจาดวยมุทิตา คือ ยามเขาทําดีงามประสบความ
สําเร็จ ก็มุทิตาดวยคําพูด ไปแสดงความยินดีดวย พูดสนับสนุน อาจ
จะบอกกลาวแกผูคนทั้งหลาย เพื่อชวยกันสงเสริมยิ่งๆ ข้ึนไป เปนวาจา
สงเสริม ปยวาจาก็ทําไดทั้งดวย เมตตา กรุณา และมุทิตา

๓. อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน การแสดงออกของเมตตา 
กรุณา มุทิตา ทางที่สาม ก็มาออกที่เร่ียวแรงกําลังความสามารถตางๆ
ที่จะเอามาใชในการเกื้อกูลกัน และชวยเหลือสังคม คือ

หน่ึง อัตถจริยาดวยเมตตา คือ ในยามปกติ เราก็มีเร่ียวแรง
กําลังมีกิจหนาที่ที่ตองทํากันทุกคน ก็แคแสดงน้ําใจตอกัน เชน เขามา
หา เราก็ตอนรับดวยไมตรี เอาเกาอ้ีมาใหนั่ง เอาน้ํามาให เปนตน

สอง อัตถจริยาดวยกรุณา คือ ในยามที่เขาทุกขยากเดือดรอน 
เชน เขาตกน้ํา เรามีกําลังดีวายน้ําแข็ง เราก็กระโดดลงไปชวย หรือไป
ชวยพาคนที่ติดในที่ไฟไหมออกมา เปนตน
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สาม อัตถจริยาดวยมุทิตา คือ ในยามที่เขาทําความดีกัน เราก็
ไปชวยไปรวมทําประโยชนดวยเร่ียวแรงกําลังความถนัดความสามารถ
อยางใดอยางหนึ่ง อยางสมัยกอน เวลาวัดมีงาน ญาติโยมก็มาชวยกัน
จัดเตรียมงาน มาสรางโรง สรางเต็นท จัดบริเวณพิธี ถึงสงกรานตก็ขน
ทรายเขาวัด ฯลฯ รวมความวา คนเขาทําความดีงามทําประโยชน มีกิจ
กรรมสงเสริมอะไร เราก็เอาเร่ียวแรงกําลังของเราไปชวย จะเปนกําลัง
กาย เร่ียวแรงปญญา เร่ียวแรงความสามารถอะไรมี ก็เอามาชวยกัน

รวมทั้งหมดที่วามา ทานดวยเมตตา ดวยกรุณา ดวยมุทิตา ปย-

วาจาดวยเมตตา ดวยกรุณา ดวยมุทิตา อัตถจริยาดวยเมตตา ดวย
กรุณา ดวยมุทิตา คือ ๓ x ๓ รวมเปน ๙ สถานการณ

เสร็จแลวก็คุมทายอีกที เมื่อกี้นี้ ในชุดพรหมวิหารนั้นคุมทาย
ดวยอุเบกขา คราวนี้ ในชุดส่ีของภาคปฏิบัติการ ที่คูกับพรหมวิหาร ก็มี
ตัวคุมทายเปน ขอที่ ๔ คือ

๔. สมานัตตตา มีตนเสมอสมาน ขอสมานตัตตานี้ แปลตรงๆวา 
ความมีตนเสมอ สมัยนี้เรียกวา ความเสมอภาค คือมีตนเสมอเทา
เทียมกัน ขอนี้เปนที่รวม แตเนนการแสดงออกของอุเบกขา มุงความ
เปนธรรม

สมานตัตตา คือ ความเสมอภาคเทาเทียมกัน และเสมอภาคตอ
ทุกคนนี้ มีความตางจากสามขอแรกที่นาสังเกตอยางหนึ่ง คือ จะเห็น
วา ในสามขอแรกนั้น ยังเปนการกระทําตอกันก็ได เชน ทาน เราอาจจะ
ไปจากที่หนึ่ง เขาอยูที่อ่ืน  เราก็ไปให ก็เปนการทําตอกัน ปยวาจา
ก็ไปพูดตอกัน อัตถจริยา ก็ไปชวยเหลือ ไปใหกําลังแกเขา แตพอถึง
สมานัตตตานี้ ก็เขารวม หรืออยูรวมดวย เขาถึงกัน เขาคลุกเลย เปนตัว
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ที่ชวยใหมั่นใจยิ่งข้ึนวาจะทําใหสังคมเกิดความสามัคคี มีเอกภาพ

ที่วามีตนเสมอนี้ เสมออยางไรบาง เอางายๆ ก็ไมดูถูกดูหมิ่นกัน 
ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ไมเลือกที่รักมักที่ชัง หรือไมเลือกที่รักไมผลักที่
ชัง ก็มีความเปนธรรม นี่คือหลักความยุติธรรม มีตนเสมอเหมือนกัน 
เสมอตอทุกคน เปนตัวรักษาความเปนธรรม

อุเบกขาก็มาบรรจบกันตรงนี้ กับสมานัตตตา ตัวสุดทายในชุด
แรก กับตัวสุดทายในชุดที่สอง เปนตัวดุลที่จะรักษาธรรม คุมหมดเลย

ความเสมอภาคท่ีแท มากับความเปนธรรม ท่ีสรางสามัคคี

มิใชมีไวเพื่อใหแกงแยงความเปนธรรม

ยังมีความหมายของสมานัตตตา อีกแงหนึ่ง ซึ่งเปนความหมาย
หลักเลย ทานเนนไวโดยใชคําบาลีวา “สมานสุขทุกขตา” แปลวา มีสุข 
ทุกขเสมอกัน หมายความวา เธอสุข ฉันก็สุขดวย เธอทุกข ฉันก็ไมทิ้ง 
ทั้งรวมความสุขความเจริญ และรวมเผชิญรวมแกปญหา หรือวา ทุกข 
ก็ทุกขดวย สุข ก็สุขดวย ภาษาไทยเรียกวา “รวมสุขรวมทุกข” แงนี้เปน
ลักษณะสําคัญของสมานัตตตา ที่จะทําใหมนุษยอยูรวมกันดวยดี เมื่อ
เราอยูรวมสังคมเดียวกับเขา ก็รวมสุขรวมทุกขกัน โดยมีความหมาย
ครบมาทุกแงต้ังแตสามขอแรก ความเสมอภาคจึงจะสมบูรณ

แลวก็ไมใชเสมอภาคกันเฉยๆ ยังชวยเหลือดูแลกันดวย ทาน 
ปยวาจา และอัตถจริยา ครบทุกดาน ทุกสถานการณ

แลวก็ไมใชมีเพียงแคการแสดงออกภายนอก แตการแสดงออก
นั้นมาจากใจจริง โดยมีคุณธรรมในใจเปนฐานที่มาอีกดวย ทั้งเมตตา 
กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
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เวลานี้ แมแตความเสมอภาค ก็ตรงขามกับความเสมอภาคที่
พระสอน คือไมเปนความเสมอภาคเชิงสมาน แตเปนความเสมอภาคที่
เนนในดานเศรษฐกิจ ที่ทําใหใจโนมไปในทางแกงแยง แบงแยก ที่คอย
เพงคอยจองกันวา เอะ… ฉันไดเทาเธอหรือเปลา พวกนั้น ตาคนโนนได 
๕๐๐ แลวเราละ ได ๕๐๐ หรือเปลา จะเห็นชัดวา ความเสมอภาคของ
คนปจจุบัน มักมองกันที่เร่ืองลาภผลเงินทองและประโยชนสวนตัว แลว
กโ็นมไปทางแบงแยก และแกงแยง ขอใหสังเกตดูเถดิ สังคมปจจบัุนเปน
อยางนัน้จริงไหม ถาจริง กแ็นนอนวาจะขาดสามคัคี และยุงไมหยุด

สวนความเสมอภาคของพระนี้ เนนในแง สมาน ขอใหโยมแยก
ศัพทดูเถิด “สมานัตตตา” ก็คือ สมานอัตตา มาจาก สมาน+อัตต+ตา 
(ตา=ภาวะ, อัตต=อัตตา คือ ตน) แปลวา ความมีตนที่สมาน คือเสมอ

ในภาษาบาลี “สมาน” แปลวา เสมอ นาแปลกที่คําวา สมาน ที่
หมายความวาเสมอนี้ เมื่อเขามาสูภาษาไทยแลว ไดมีความหมายคอน
ขางจะเปล่ียนไป กลายเปนเชือ่ม ประสาน เขากนัสนทิ (พจนานุกรมไทย 
ถงึกบัถอืวา สมานของไทย กบัสมานของบาล ีเปนตางคํากนั) ซึง่กม็องเหน็
ความสืบเนือ่ง เพราะวา “สมาน” คือเสมอ ในภาษาบาลนีัน้ ชดัอยูแลววา
เนนแงประสาน ดังในคําวา “สมานสุขทุกขตา” ที่วามีสุขและทุกขเสมอ
กัน หรือเสมอกันในสุขและทุกข ก็คือรวมสุขรวมทุกข ไปๆ มาๆ 
“สมาน” ของบาลี เลยแปลวา “เทา, เทากัน” ก็ได “รวม, รวมกัน” ก็ได

ของพระ มีสุขทุกข “เทากัน” คือรวมกัน แตของไทยปจจุบัน จะ
เอาเงิน “เทากัน” คือแยงกัน

นี่แหละ ความเสมอภาคที่แท ตองเปนอยางที่พระสอน คือเปน
สมานัตตตา ที่มีตนเสมอสมาน เทากัน คือรวมกัน สังคมจึงจะอยูได 
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เวลานี้ สังคมของเราจะเอาแตเสมอแบบแยงกัน คอยเพงจองกัน จะ
แกงแยง จะแบงแยก ก็เลยกลายเปนวา ความเสมอภาคที่เปนหลักการ
ใหญอยางหนึ่งของประชาธิปไตย กลายมาเปนเหตุใหคนแบงแยกแตก
กัน แทนที่จะทําใหเกิดความสามัคคี เพราะฉะน้ันจึงตองบอกวาผิด
หมดแลว สังคมเดินทางผิดพลาด ความเสมอภาคหรือสมภาพถูกนํา
มาใชในทางที่ผิด

ที่จริงนั้น หลักการของประชาธิปไตยเองแตเดิมของเขา คือของ
พวกตนคิดในเมืองฝร่ัง ต้ังแตปฏิวัติฝร่ังเศส (ค.ศ.1789) ก็เปนชุดที่
ตองบูรณาการ และหลักของเขาก็ถูกตอง ดูสอดคลองกันดี

หลักการของประชาธิปไตยที่ฝร่ังวางไว ซึ่งตองใหครบชุดของเขา
มีอะไรบาง วาไปตามที่เขาใชในภาษาอังกฤษ ก็มี Equality (ความ
เสมอภาค หรือสมภาพ) Liberty (เสรีภาพ) แลวอีกตัวหนึ่งคือ 
Fraternity (ภราดรภาพ)

Fraternity ที่แปลวา ภราดรภาพ คือความเปนพี่เปนนองกันนี้
เปนขอที่ ๓ อยูในชุดหลักการของประชาธิปไตย ๓ ประการ มาแตเดิม
แตเวลานี้ สังคมประชาธิปไตย เหมือนกับวาจะเหลือหลักการแค ๒ ขอ
คือ หน่ึง เสรีภาพ สอง ความเสมอภาค

ขอ Liberty นี้เนนกันเหลือเกิน บอกวาตองมีเสรีภาพ แตความ
หมายที่แทวาอยางไร ไมคอยสนใจที่จะรู ไดแตนึกเอาตามที่ชอบใจ จน
กลายเปนทํานองวา เสรีภาพคืออะไร? ออ… ทําไดตามใจคือไทยแท 
เสรีภาพก็คือเอาไดตามชอบใจ แลวก็อางสิทธิกันนัก ชักเยอกันอยูที่
สิทธิกับเสรีภาพ

Equality ความเสมอภาค ก็มุงเพื่อจะมาแกงแยงกันในทาง
เศรษฐกิจ วาเราไดเทากับเขาไหม
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สวน Fraternity ภราดรภาพ คือความเปนพี่เปนนอง หายไปเลย

แทบไมพูดถึงกันแลว นี่แหละประชาธิปไตย แคหลักการใหญ ๓ ขอ ก็

ยังรักษาเอาไวไมได บูรณาการไมได ก็แยกสวนกันไป

ที่จริงนั้น หลักการใหญ ๓ ขอ ของเขา ก็เขากันดีกับหลักพุทธ

ศาสนา แตของพระพุทธศาสนา ทานเนนตัวสมานัตตตา เอาความ

เสมอภาคเปนจุดรวม และเปนตัวดุลที่คุมไดทั้งหมด แตอยางที่วาแลว 

มันเปนความเสมอภาคแบบสมานอยางที่ไดพูดมา แลวยังลงลึกเขาไป

ในจิตใจ โดยมีอุเบกขามาเปนฐานของสมานตัตตา ทําใหมีความเทา

เทียมกัน และมีความเปนธรรม ในภาวะแหงสามัคคี แลวสังคมก็จะ

เขมแข็งมั่นคงมีเอกภาพแทจริง

หลัก ๔ ประการ ที่เปนภาคปฏิบัติของพรหมวิหาร ๔ นั้น มีชื่อ

รวมวา สังคหวัตถุ คือหลักการสังเคราะห หรือสงเคราะห ซึ่งแปลวา จับ

มารวมกัน คือมาจากคําวา “สังคหะ” (สัง=รวมเขาดวยกัน + คะหะ=

ถือ, จับ) แปลวา จับมารวมเขาดวยกัน จับอะไร?

ก็จับใจคนมารวมกัน หรือจับตัวคนมารวมกัน เพื่อทําใหสังคม

อยูได คือ ทําใหสังคมรวมกันได มั่นคง เปนปกแผน มีความสามัคคี 

เกิดมีเอกภาพ จึงเรียกวา สังคหวัตถุ ก็คือหลักยึดเหนี่ยวสังคมนั่นเอง

ก็เปนอันวา ชุด พรหมวิหาร ๔ กับ สังคหวัตถุ ๔ นี้ ตอเนื่องกัน

ออกจากใจ สูปฏิบัติการในสังคม
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ขางใน มีใจเท่ียงตรงตอธรรม

ขางนอก มีความเปนธรรมเสมอกันตอทุกคน

ทีนี้ กลับมาสูตัวสรุปคุมทายอีกทีที่วา ถาไมมีความเปนธรรม
เสียอยางเดียว แมแตมีเมตตามากมาย มันก็กลายเปนความลําเอียง ก็
เสียเลย รักษาสังคมไวไมได เมตตาเปนตนจึงไมใชเปนหลักประกัน
เพียงพอที่จะธํารงสังคมไวได อุเบกขาจึงเปนหลักสําคัญที่สุด แต
อุเบกขาที่วานั้นหมายถึงอุเบกขาที่มากับปญญา อยางที่วาตองครบชุด

เปนอันวา ตองมีทั้ง ๔ ขอ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา แลว
ก็มาออกสูการปฏิบัติ หรือปฏิบัติการ ดวย ทาน การใหวัตถุส่ิงของ เงิน
ทองเปนตน แลวก็ ปยวาจา ชวยดวยถอยคําที่มีน้ําใจ ใหคําแนะนํา ให
กําลังใจ พูดสงเสริม อัตถจริยา ชวยเหลือบําเพ็ญประโยชนดวยเร่ียว
แรงกําลังรางกาย กําลังสติปญญา กําลังความรู กําลังความสามารถ 
ปฏิบัติจัดการใหสําเร็จ แลวก็ สมานัตตตา ความมีตนเสมอสมาน โดย
มีความเสมอภาคที่ต้ังธรรมเปนมาตรฐาน ใหโยงยันอยูกับธรรม คือ
ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ประสานสอดคลองกับดานจิตใจ 
ซึ่งลงตัวกับธรรม ที่อุเบกขา อันเกิดข้ึนมาจากปญญาที่เขาถึงธรรม 
แลวอุเบกขานั้นก็ออกมาสูปฏิบัติการในสังคม เปนสมานัตตตา

ดวยสมานัตตตานี้ ผูพิพากษาก็มีความเสมอภาค มีตนเสมอ 
เทาเทียมกัน ทั้งตอโจทก ทั้งตอจําเลย ไมลําเอียง แลวก็เอาธรรม เอา
ความจริง เอาความถูกตอง ที่ปญญารูชัดเจนแจมแจง เปนตัวตัดสิน

แตทั้งนี้ ธรรมที่จะออกมาสูปฏิบัติการในการชี้ขาดตัดสินนั้น จะ
จริงแทเทาไร ก็ไดเทาที่ปญญารู เพราะฉะน้ัน ปญญาก็ตองแนชัดจริงๆ 
เปนระบบสัมพันธที่โยงกันไปหมด ซึ่งในที่สุดก็ข้ึนตอปญญาท่ีจะมานํา
ทางช้ีชองใหแกเจตนา
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เพราะฉะนั้น จึงตองพัฒนาปญญาอยูตลอดเวลา ทานจึงให ไม
ประมาทในการศึกษา ก็เพื่อจะไดมั่นใจที่สุดวาปญญาจะนําเขาถึงความ
จริงความถูกตอง คือถึงธรรมแนแท และในท่ีสุดก็มาถึงจุดที่วาเจตนา 
จะเขามาประสานกับปญญา เพื่อเลือกที่จะช้ีขาดตัดสินอยางใส
สะอาด ตามที่ปญญาอันใสสวางบอกใหนั้นอีกที

เมื่ออุเบกขามากํากับเจตนา ก็ต้ังใจเปนกลาง ไมเอียงขาง ไมตก
เปนฝาย แตอยูกับธรรมและมุงสูความเปนธรรม หรือมุงที่จะรักษา
ธรรม ไดแคนี้ ก็พอจะมั่นใจไดแลววา การพิจารณาวินิจฉัยจะเปนไป
อยางถูกตองชอบธรรม หรือเที่ยงธรรม แตกระนั้น ทานก็ยังใหหลักที่จะ
เสริมสําทับเจตนาใหแนนแฟนข้ึนอีก โดยเพิ่มตัวกันเอียงกันเฉเขามา
กํากับเจตนาเพิ่มข้ึนอีกชั้นหนึ่ง

ตัวกํากับเจตนาที่เขามาเสริม เปนตัวกันใหมั่นอีกช้ันหนึ่งนี้ ได
แกการรักษาเจตนาไมใหตกไปในอคติ (ฐานะอันไมพึงถึง, ทางความ
ประพฤติที่ผิด, ความไมเที่ยงธรรม, ความลําเอียง) ๔ ประการ คือ

๑. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรัก
๒. โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง
๓. โมหาคติ ลําเอียงเพราะเขลา
๔. ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว

มีธรรมท่ีกํากับใหทําหนาท่ีเท่ียงตรง ก็ดียิ่ง

แตมีธรรมท่ีทําใหเขมแขง็และเปนสุขในการทําหนาท่ีดวย จะดีเยีย่ม

เมื่อมีอุเบกขายืนเปนหลัก และมีความไมยอมตออคติทั้งส่ี มา
ชวยกํากับ ก็นาจะเพียงพอแลวสําหรับดานเจตนา ที่จะออกไปทําหนา
ที่ไดอยางดีที่สุด แตกระนั้น ก็เปนไปไดที่จะเปนการปฏิบัติหนาที่อยาง
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แหงแลง แถมบางคร้ังอาจจะเกิดความรูสึกที่ไมดี เชน มีความเบ่ือ
หนายทอแท ข้ึนก็ได

ดังนั้น นอกจากมีธรรมที่ชวยในดานการออกปฏิบัติหนาที่แลว ก็
ควรมีธรรมบางอยางไวบํารุงหลอเล้ียงในตัวของผูปฏิบัติหนาที่นั้นเอง
ดวย เพือ่ใหเกดิมกีาํลังความเขมแข็งความแกลวกลาสามารถและความ
สุขสดชืน่เบิกบานใจในการทาํหนาที ่ซึง่ในทีน่ี ้ขอพดูถงึสักชุดหนึ่ง

ธรรมชุดนี้ ไมเพียงหลอเล้ียงดานเจตนาเทานั้น แตสงผลตอ
เนื่องไปชวยในการพัฒนาของปญญาดวย

ขอแรกคือ ศรัทธา ผูพิพากษาตองมีความเช่ือมั่นในหลักการแหง
ความยุติธรรม เห็นตระหนักในคุณคาและความสําคัญของความเปน
ธรรม ทั้งตอชีวิตและสังคม มีความซาบซ้ึงเล่ือมใสในกระบวนการยุติ
ธรรม เชื่อมั่นวาชีวิตและสังคมจะดีและจะดํารงอยูได จําเปนตองรักษา
ธรรมไวใหชัดเจนมั่นคง และมีความปรารถนาอยางจริงจังหรือแรงกลา
ที่จะทําใหความถูกตองชอบธรรมปรากฏเปนจริงข้ึนใหจงได

ถาผูพิพากษามีศรัทธานี้แลว นอกจากจะมีกําลังความเขมแข็ง
เอาจริงเอาจังในการทําหนาที่ใหสําเร็จผลบรรลุจุดหมายของกระบวน
การยุติธรรมแลว ก็จะมีความสุขสดชื่นเบิกบานดวย และมิใชจะสุขใน
การทํางานเทานั้น แตจะมีความสุขในการดําเนินชีวิตของตุลาการดวย

อีกทั้งเมื่อมีความเล่ือมใสใจมุงที่จะใหถึงจุดหมายนั้น ก็จะทําให
เจตนามาสนองในการต้ังใจไตรตรองพิจารณาศึกษาเร่ืองราวทุกอยาง
ที่เกี่ยวของซึ่งจะชวยใหกาวไปสูจุดหมายนั้น จึงทําใหปญญาพัฒนา
เพิ่มพูนสมบูรณข้ึนดวย
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ขอที่ ๒ คือความเพียรพยายาม ที่ทางพระเรียกวา วิริยะ เมื่อมี

ศรัทธาเปนแรงสงใหมุงสูจุดหมายแลว เกิดความเขมแข็งมีกําลังข้ึนมา 

ก็เพียรพยายามทําการใหกาวหนาไป ไมระยอทอถอย ศรัทธาเปนตัว

กระตุนใหเพียรพยายาม และเมื่อเพียรพยายามกาวหนาไป เห็นคุณคา

เห็นประโยชนของส่ิงที่ทํา ศรัทธาก็ยิ่งเขมแข็งแรงกลามากข้ึน ศรัทธา

กับความเพียรก็หนุนซ่ึงกันและกัน

ในเวลาเดียวกันนั้น ก็ตองมีสติ ไวคอยตรวจตราและควบคุม ให
พอดี ใหอยูกับหลัก ใหอยูในทาง ใหไมพลาด ใหไมถลําลํ้าเลย แมแต
ศรัทธา และความเพียร ที่วาดียิ่งนั้น ถาแรงนัก ไมรูจักใชสติคุม ก็อาจ
จะทําใหดวนสรุปบาง เรงรัดเกินไป หรือแมแตผลีผลามพรวดพราด 
พลุงพลาน ขาดความรอบคอบ จึงตองมีสติไวตรวจและคุมโดยตลอด

สติทีคุ่มดึงตรึงจติไวไดนัน้ กจ็ะโยงจิตไปสูขอที ่๔ คือ สมาธ ิซึง่ทาํ
ใหจิตอยูตัว และสมาธินี้จะดุลความเพียรไว ไมใหเอาแตแรงกาวไปๆ 
จนบางทีวาวุนพลุงพลาน แตใหทําการดวยจิตใจที่สงบและหนักแนน
มั่นคง ไมฟุงซาน ไมวอกแวก เรียกวากาวไปอยางเรียบสงบหนักแนน

การทํางานของส่ีขอที่วามาน้ัน จะเปนไปดวยดี ตองอาศัย
ปญญาทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อส่ีขอนั้นมา ก็เรียกรองใหปญญาตองมาทํางาน
ดวย เชนวา ที่จะกาวไปนั้น จะไปไดอยางไร จะใชวิธีการใด เมื่อกาวไป
ข้ันนั้นแลว จะตองตอตองผานไปข้ันไหนตอไป ต้ังตนแตมาพิสูจน
ความเช่ือของศรัทธา ตลอดจนถึงบอกวาจุดหมายที่มุงไปจะสําเร็จได
อยางไร

เมื่อเปนอยางนี้ ส่ีขอแรกก็ชวยใหปญญาพัฒนาตัวมันเองดวย 
โดยเฉพาะสมาธิ คือภาวะจิตที่ใส สงบ อยูตัว ไมมีอะไรรบกวนนั้น เอ้ือ
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ตอการเกิดข้ึน  การทํางาน การเจริญงอกงามของปญญา และการใช
ปญญาอยางเต็มประสิทธิภาพของมัน

คุณสมบัติ ๕ ขอ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา นี้ มี
ชื่อวาเปนพละ ๕ คือเปนกําลังทําใหเขมแข็งยืนหยัดอยูไดในภารกิจ
โดยไมยนระยอหอเหี่ยว และเรียกวาเปนอินทรีย ๕ คือเปนตัวทําการ
ใหเกิดสมรรถภาพที่จะปฏิบัติงานไดบรรลุผลสําเร็จ

ขอย้ําวา ดานหนึ่ง ผูพิพากษามีอุเบกขาพรอมดวยความเวน
อคติมากํากับเจตนา ใหออกปฏิบัติการทําหนาที่ถูกตองเที่ยงตรง และ
อีกดานหนึ่ง ผูพิพากษามีพละ ๕ ที่เปนอินทรียดวยนี้ ไวบํารุงหลอเล้ียง
ตัวใหมีกําลังเขมแข็งมีสมรรถภาพและมีความสุข ทั้งในการทําหนาที่
และในการดํารงอยูในสถานะของตนที่เปนตุลาการนั้น

รวมความวา ธรรมะสําหรับผูพิพากษา ก็คือธรรมะอันเดียวกับที่
รักษาชีวิตและสังคมมนุษย ที่ตองใชสําหรับทุกคนนั่นเอง แตผู
พิพากษาเปนแบบอยางในเร่ืองนี้ เพราะถือวาผูพิพากษาเปนตุลา คือ
เปนตราชูของสังคม

ในการที่จะรักษาสังคมไวนั้น ทานผูพิพากษาเปนแบบอยางใน
ข้ันปฏิบัติการเลยทีเดียววา เราจะตองรักษาสังคมใหอยูดี มีความสุข 
ความเจริญ โดยเฉพาะมีความมั่นคงอยูได ดวยความเปนธรรม ที่ต้ังอยู
บนฐานของจิตใจที่มีพรหมวิหาร ๔ ประการ อันมีอุเบกขาลงไปอยูใน
ธรรม ที่ปญญาบอกให แลวก็ออกสูปฏิบัติการดวยสมานัตตตาซ่ึงเปน
ที่แสดงออกของอุเบกขา แลวก็มั่นใจแนวาแนบสนิทอยูกับธรรม

ตอนนี้จะตองมีสติมาชวยดวย เพื่อเตือนใหตระหนักอยูเสมอ ที่
จะใหปญญาทํางานเต็มที่ ใหเจตนาตองใสสะอาดดีแนนอน สติจะ
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คอยเตือนใหเราไมเผลอไมพล้ังพลาดวา หน่ึง เราใชปญญาเต็มที่ ถาม
ตัวเองวาปญญาของเรารูความจริงถึงที่สุดไหม ถายังไมรูความจริงถึงที่
สุด ยังไมชัด อยาหยุดนะ สืบคนหาความจริงจนถึงที่สุด และ สอง สติก็
เตือนเจตนาวา เรามีเจตนาใสสะอาดดีแนไหม เจตนาของเราบริสุทธิ์
ยุติธรรม มีความปรารถนาดีตอชีวิตมนุษย มีความปรารถนาดีตอสังคม 
แนนอนไหม เจตนาตองการรักษาธรรมไวอยางแนนอนไหม

สติเตือนทั้งปญญาและเจตนา ใหเคล่ือนไปในทางที่จะพัฒนา
ใหเต็มที่ ใหสมบูรณที่สุด แลวการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาก็จะเปน
แบบอยาง สมเปนตุลาอยางแนนอน

ก็เปนอันวา ธรรมทุกอยางนั่นแหละ จําเปนสําหรับผูพิพากษา 
ในฐานะที่ทานเปนตุลา คือเปนตราชูของสังคม เปนแบบอยางในการ
รักษาธรรมไวใหแกสังคม

พูดถึงผูพิพากษา ก็โยงมาท่ีตุลาการ แลวก็ทําใหแยกศัพทออก
ไป ซึ่งมีคําหลักคือ “ตุลา” แลวเลยตอไป ก็มีคําแปลวา “ตราชู” อันเปน
ขอที่นาศึกษา



บทสรุป

สี่ความหมายของ “ตุลาการ”

สองถึงงานสําคัญของผูพิพากษา

ถึงตรงนี้ ก็เห็นวา นาจะมองฐานะและภารกิจของผูพิพากษา ใน
ฐานะเปนตุลาการ ในแงความหมายของถอยคํา ที่โยงไปถึงธรรม ซึ่งจะ
เปนประโยชนในเชิงปฏิบัติ ในที่นี้ ขอกลาวไว ๔ ความหมาย

๑) “ตลุา” แปลวา เทีย่งตรง คงที ่ เทากนั สม่าํเสมอ ความหมายนี้
ในพระไตรปฎก ทานใชอธิบายการบําเพ็ญอุเบกขาบารมีของพระพุทธ
เจาวา พระโพธิสัตวถืออุเบกขา ดํารงอยูในธรรม โดยมีความสม่ําเสมอ
คงที่ เปนอยางเดียวกัน ไมเอนเอียงไหวโอนข้ึนๆ ลงๆ ไปกับความชอบ
ใจหรือขัดใจ ใครจะนอบนบเคารพไหวหรือใครจะดาวาหยามเหยียด
ใครจะบําเรอสุขหรือใครจะกอทุกขให เหมือนดังผืนแผนดิน ซึ่งไมวา
ใครจะใสฝงของดีมีคาของสะอาดหรือใครจะเทราดสาดของสกปรกลง
ไป กค็งทีส่ม่าํเสมอทัง้หมด (เชน ขุ.พุทฺธ.๓๓/๑๘๒/๔๓๒; ขุ.จรยิา.๓๓/๒๔๓/๕๙๔) ทัง้
เปนกลาง และเปนเกณฑ คือ ทัง้ไมเอนเอียง ไมตกเปนฝกฝาย ไมเขาใคร
ออกใคร และถือธรรมดํารงธรรมมีธรรมเปนมาตรฐานที่จะยึดเปนแบบ
หรือใชตัดสิน ความหมายนี้ จะเห็นวาตรงกับเร่ืองอุเบกขาที่ย้ํามามาก
แลวขางตน
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๒) “ตุลา” แปลวา ตาชั่ง ตราชู คันชั่ง ในแงนี้ งานของผูพิพากษา
คือการเปนเคร่ืองวัด เปนเกณฑวัด หรือเปนมาตรฐานที่ตัดสินความถกู
ตอง, หรือเปนเหมอืนผูถอื ผูยก ผูชคัูนช่ัง (ภาษาบาลีใชคําวา “ตลุาธาร”
คือผูทรงไวซึง่ตุลา) ซึง่ทาํหนาทีช่ัง่วดั เบ้ืองแรกยอมรูความยิ่งหรือหยอน 
ขาดหรือเกิน ถูกหรือผิด แลวก็จะตองประคองธํารงรักษาใหตราช่ัง
เสมอกัน เทากัน ใหคันช่ังเที่ยง ตรงแนว เสมอกันเปนนิตย

๓) “ตุลา” ที่แปลวา ตราชู นี้ ในพระไตรปฎกบางแหง หมายถึง
บุคคลที่เปนตัวแบบ เปนเกณฑวัด หรือเปนมาตรฐาน (ในขอกอน
หมายถึงงาน ขอนี้หมายถึงบุคคล) เชน พระพุทธเจาตรัสถึงพระสาวก
ในพุทธบริษัททั้ง ๔ (เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๗๖/๒๒๒) เร่ิมดวยบรรดาภิกษุ
สาวก วามีพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ เปนตุลา สวนในหมู
ภิกษุณีสาวิกา ก็มี พระเขมา และพระอุบลวรรณา เปนตุลา แลวในหมู
อุบาสกสาวก ก็มีตุลา ๒ คน (จิตตะคฤหบดี และหัตถกาฬวกะ) เชน
เดียวกับในหมูอุบาสิกาสาวิกา ก็มีอุบาสิกา ๒ คน เปนตุลา (นาง
ขุชชุตตรา และเวฬุกัณฏกีนันทมารดา)

ตามความหมายนี้ ผูพิพากษา ในฐานะตุลาการ เปนตุลา คือ
เปนตราชู เปนตัวแบบ เปนมาตรฐานซึ่งต้ังไวเปนหลักเปนเกณฑที่คน
ทั้งหลายจะพึงพัฒนาตนหรือประพฤติปฏิบัติตัวใหเสมอเสมือน คือมี
ธรรมเปนแบบอยางแกผูอ่ืน จะเรียกวาเปนยอดสุดของสังคม ก็ได

๔) “ตุลา” นั้นแล ไดมาเปน “ตุลาการ” ซึ่งแยกศัพทได ๒ อยาง 
คือ เปน ตุลา+อาการ หรือ ตุลา+การ

อยางแรก ตุลา+อาการ แปลวา ผูมีอาการดังตุลา หมายความ
วา มีความประพฤติ มีการปฏิบัติตัว หรือดําเนินงานทํากิจการเหมือน
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เปนตุลา ในความหมายอยางที่กลาวแลว คือ เหมือนเปนตราชู ตาช่ัง 
ที่รักษา ตัดสิน และบอกแจงความถูกตองเที่ยงตรง

อยางทีส่อง ตลุา+การ แปลวา ผูทาํตุลา (ผูทาํดุล) หรือผูสรางตุลา 
(ผูสรางดุล) หมายความวา เปนผูทาํใหเกดิความเทากนั เสมอกนั ความ
ลงตัว ความพอดี ความสมดุล หรือดุลยภาพ ซึง่ในทีน่ี ้มุงไปทีค่วามยติุธรรม

อยางไรกดี็ ตลุา หรือ ดุล นี ้มคีวามหมายกวางออกไปอีก คือ ธรรม
นัน้ ไมวาจะเปนความยุติธรรม ความเปนธรรม ความถกูตองชอบธรรม 
หรืออะไรในทาํนองนีก้ต็าม เมือ่ยงัดํารงอยู ยงัเปนไปอยูในชวีติและสังคม 
กจ็ะทาํใหมดุีล คือทาํใหชวีติและสังคมอยูในภาวะทีม่คีวามประสานสอด
คลอง ลงตัว พอดี มีดุลยภาพ ซึง่หมายถึงความม่ันคงมสัีนติสุข ผู
พพิากษาเปนตุลาการ คือเปนผูสรางดุลนีใ้หแกสังคม

ตลุา ดุล หรือดุลยภาพนี ้สําคัญอยางไร เหน็ไดไมยากวา ดุลยภาพนี่
แหละทาํใหมคีวามมัน่คง และทาํใหดํารงอยูไดยัง่ยนื เชน เราสรางอาคาร 
หรือส่ิงกอสรางอยางหน่ึงข้ึนมา ถาสวนประกอบทัง้หลายประสานสอด
คลอง เขากนั ลงตัว พอดี ทีเ่รียกวาไดดุล กจ็ะเปนหลักประกนัในข้ันพืน้
ฐานวาอาคารหรือส่ิงกอสรางนัน้ จะมัน่คงดํารงอยูไดดี แตถาเสียดุล เชน 
แมจะมเีสาทีแ่ข็งแรงมาก แตเสานัน้เอนเอียง แคนี ้อาคารเปนตนนัน้ กอ็าจ
จะพงัลงไดงายๆ

ธรรม ทาํใหทกุอยางเขาที ่ลงตัว ไดดุล หรือมดุีลยภาพ ในเมือ่ธรรม
นัน้กวางขวางซับซอนนกั แตธรรมนัน้กอ็ยูในระบบสัมพนัธถงึกนัทัง้หมด 
หลักธรรมตางๆ ทีท่านจดัไว กเ็ปนระบบยอยทีโ่ยงตอไปท่ัวถงึกนัในระบบ
รวมใหญ เมือ่พดูถงึหลักธรรมสักชุดหนึง่ กจ็งึโยงถงึกนักบัธรรมอ่ืนไดทัว่
ทัง้หมด และในทีน่ี ้ กไ็ดยกหลักธรรมสําคัญชุดหนึง่มาเนนย้าํไวแลว คือ
หลักพรหมวหิาร ๔
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หลักพรหมวหิาร ๔ นัน้ เปนระบบแหงดุลยภาพครบบริบูรณอยูในตัว 
เราจะตองปฏิบัติตอเพือ่นรวมสังคมใหถกูตองอยางไดดุลตามระบบนัน้ ดัง
ทีไ่ดอธบิายแลววา ยามเขาอยูดีเปนปกติ เราเมตตา ยามเขาทกุข เรากรุณา 
ยามเขาสุขสําเร็จ เรามุทิตา ยามเขาจะตองรับผิดชอบตามธรรม เรา
อุเบกขา

การปฏิบัติทางสังคมอยางถกูตองครบตามสถานการณเหลานี ้ เปน
การรักษาดุลยภาพอยูในตัวแลว แตหลักพรหมวหิาร ๔ นี ้ ยงัเปนระบบ
พเิศษทีส่รางดุลยภาพกวางออกไปอีกช้ันหนึง่ดวย คือขอที ่๔ นอกจากเปน
ตัวดุลใหอีกสามขออยูในภาวะพอดี เปนระบบแหงดุลยภาพในชดุของมนั
เองแลว มนัยงัเปนภาวะไดดุลหรือภาวะมดุีลยภาพของจิตใจ อันเปนฐาน
ทีจ่ะสรางดุลยภาพของชีวติและดุลยภาพของสังคมทัว่ทัง้หมดดวย

เมื่อพูดใหจําเพาะ จับที่หลักพรหมวิหารซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่ของผูพิพากษาโดยตรง ก็อาจจะใหความหมายของ “ตุลาการ”
ไดอยางส้ันๆ วา คือ ผูสรางดุลใหแกสังคมดวยพรหมวิหาร ๔ ประการ

เมื่อผูพิพากษาปฏิบัติหนาที่ของตุลาการเต็มตามความหมายทั้ง 
๔ ดังที่กลาวมา ก็ยอมรักษาธรรม และดํารงสังคมไวได แตมิใชเฉพาะ
ผูพิพากษาเทานั้น มนุษยทุกคนมีหนาที่ในการรักษาความดีงามใหแก
สังคม รักษาธรรมไวใหแกสังคม และรักษาสังคมใหดํารงอยูในธรรม 
เพราะฉะนั้น ทุกคนจะตองปฏิบัติตามธรรมนี้ โดยมีผูพิพากษา คือตุลา
การ เปนตราชู เปนแบบอยางให

สถานะที่วานั้น เทากับบอกไวในที่นี้ ถึงความสําคัญของผู
พิพากษาคือตุลาการ วาเปนมาตรฐานของสังคม และในเม่ือธรรมเปน
ส่ิงสูงสุด เมื่อผูพิพากษาเปนผูทําหนาที่รักษาธรรม จะเรียกผูพิพากษา
วาเปนบุคคลในระดับยอดสุดของสังคม ก็ยอมได
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สังคมนี้จะอยูได ถาตุลาการยังเปนหลักให ถึงแมสังคมจะเส่ือม
ลงไปแคไหนๆ ถาตุลาการยังมั่นอยู ถึงอยางไร ก็ยังมีความหวัง แตถาที่
มั่นนี้หมดไป สังคมก็ลมสลายแน เพราะฉะน้ัน จึงตองชวยกันรักษาไว

ก็เปนอันวา วันนี้ ที่ไดพูดมา ในที่สุดก็เปนการย้ําถึงสถานะของ
ผูพิพากษาตุลาการ ที่ทานเปนบุคคลที่เรียกวาสําคัญสุดยอดในสังคม
ที่จะตองเปนแบบอยางดังที่บอกแลววา เราเรียกวาตราชู

ในสังคมทุกยุคทุกสมัย จะตองมีตุลา และเราก็ไดนําเอาคํานี้มา
ใชอยูแลว เพราะฉะนั้นก็จะตองทําใหสมจริง ดังที่เรามีตุลาอยูแลว 
และก็ขอใหเรามีตอไป

ขอใหตุลาการ อยูยั่งยืนนาน ยั่งยืนทั้งในสถานะแหงระบบการ
และยัง่ยนืดวยหลักการ คือ ธรรมทีท่าํใหเกดิความเปนตุลาการทีแ่ทจริง

อาตมภาพขออนุโมทนาคุณหญิง และทานผูพิพากษา พรอม
ดวยทุกทานที่อยูในวงการตุลาการ ตลอดจนญาติโยมผูสนใจใฝธรรม
ทุกทาน ขออนุโมทนาน้ําใจของทานที่มีตอทานองคมนตรีผูลวงลับ ใน
ฐานะที่ทานเปนประธานศาลฎีกา ผูไดทําคุณประโยชนไวใหแก
ประเทศชาติสังคม และวงการตุลาการ ดวยการเจริญคุณธรรมเปน
แบบอยาง

ขอต้ังจิตปรารถนาดี ขอใหคุณพระรัตนตรัยอวยชัยอภิบาล
รักษาใหทุกทานเจริญดวยจตุรพิธพร ทั้งตน ทั้งครอบครัว ญาติ มิตร 
ขอใหมีความรมเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา มี
กําลังที่จะแผขยายประโยชนสุขไปใหแกประเทศชาติสังคม และชาว
โลก ตลอดกาลยั่งยืนนาน ทุกเมื่อ เทอญ
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คุณหญิงสํารวย โมกขมรรคกุล:

ในนามของญาติพี่นอง และเพื่อนฝูงของทานศักดา โมกข-
มรรคกุล ขอกราบขอบพระคุณ ทานเจาคุณเปนอยางยิ่ง ที่ใหธรรมะซ่ึง
เกี่ยวกับผูพิพากษา และคณะผูพิพากษาท้ังหลาย ก็จะไดยึดถือปฏิบัติ
ตามคําส่ังสอนของพระคุณทาน สืบตอไป
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ตอบคําถามทายเร่ือง

ถาม: ผูพิพากษาตัดสินจําคุก หรือประหารชีวิตคน จะเปนบาป
หรือไม?

ตอบ: เร่ืองนี้พระใหแตหลัก เร่ืองการทําหนาที่ของผูพิพากษานี้ พระ
พุทธเจาเคยตรัสไว ขอเลานิดหนึ่ง ทานพูดถึงหลักการปกครอง และ
การรักษาความเปนธรรม โยงมาถึงเร่ืองของผูพิพากษา ในหลักธรรมก็
เหมือนกับมีตัวอยางใหแนวทางไว แลวเราก็มาพิจารณาเอาเอง

เร่ืองนี้มาในพระสูตรหนึ่ง ชื่อโคปกโมคคัลลานสูตร เปนเหตุ
การณหลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลว วันหนึ่ง เสนาบดีของแควน
มคธ ชื่อวัสสการพราหมณ ทานทั้งหลายคงเคยไดยิน วัสสการ-
พราหมณนี้สําคัญมาก เขามีผูรวมงานคูกันอีกคนหนึ่งชื่อวาสุนีธะ สอง
คนนี้เปนเสนาบดีที่ยิ่งใหญของพระเจาอชาตศัตรู ต้ังแตสมัยของพระ
ราชบิดา คือพระเจาพิมพิสาร

เสนาบดีนี้ กําลังดูแลบานเมือง หลังจากพระเจาพิมพิสาร
สวรรคตไปแลว และพระพุทธเจาก็เสด็จปรินิพพานไปแลว วันหนึ่ง
ทานมหาอํามาตย หรือเสนาบดีนี้ ก็เดินตรวจราชการ และไดมาถึงที่
พักของพระอานนท ทานเขาไปหาพระอานนท และเขาไปสนทนา

ทานเสนาบดีถามพระอานนทตอนหนึ่งวา เวลานี้ พระพุทธเจาก็
ปรินิพพานแลว พระพุทธเจาไดต้ังใครไวใหเปนผูสืบตอตําแหนงของ
พระองค ในการปกครองคณะสงฆ พระอานนทตอบวา ไมไดต้ังไว
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เสนาบดีผูนี้ เปนนักปกครอง ไดทํางานราชการแผนดินมาอยาง
เชี่ยวชาญมาก กระทั่งวาสามารถดําเนินการปราบแควนวัชชีได (มีเร่ือง
เลาในสามัคคีเภทคําฉันท) ทานวัสสการพราหมณเสนาบดีก็บอกวา มี
อยางที่ไหนละ การปกครองหมูคณะใหญโต ถาไมมีผูนํา ไมมีหัวหนา
จะอยูกันไดอยางไร

พระอานนทก็ตอบวา พวกเรามิใชไมมีหัวหนา แตพระพุทธเจา
ไมไดแตงต้ังไว

อาว… แลวทานทําอยางไร พระอานนทก็ตอบวา พระพุทธเจา
ไดทรงวางหลักธรรมไวใหวา ผูใดประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้ 
ภิกษุทั้งหลายก็พึงนับถือผูนั้น ใหเปนผูใหญ เปนหัวหนา เปนผูนํา หลัก
ธรรมนั้น ทานเรียกวา เถรธรรม ๑๐ ประการ ก็เมื่อมีพระภิกษุที่มีคุณ
สมบัตินี้ ภิกษุทั้งหลาย คือสงฆ ก็ยกยองทานผูนั้นข้ึนไปเปนหัวหนา
เราจึงมีหัวหนาดวยประการฉะนี้ โดยไมตองต้ัง นี่แหละจึงวาพระพุทธ
เจาไมไดต้ังใคร

ก็เปนอันวา พระอานนทตอบเสร็จแลว บอกวาไมตองต้ัง แตมี
หัวหนา คือมีข้ึนโดยหลักการ เมื่อมีหลักการใหไว ก็วาไปตามหลักการ
นั้น มันก็จึงเปนไปเอง ตามหลักการนั้นแหละ

ทีนี้ ตอไปอีก เวลามีภิกษุทําความผิด แลวจะดําเนินการแกไข ก็
ตองตัดสินโทษ เมื่อจะลงโทษนั้น จะทําอยางไร ในเร่ืองนี้ ทานก็บอก
หลักการไว คือวา หลักการมีอยู ไดแกธรรมวินัย ดังเชนในพระวินัย ก็มี
ขอบัญญัติวา เมื่อภิกษุทําผิดขอนี้ๆ ก็มีโทษอยางนี้ๆ เมื่อภิกษุตอง
อาบัตินี้ ใหดําเนินการ ใหปฏิบัติอยางนี้ๆ

เมื่อมีภิกษุทําความผิด สงฆก็ประชุมกัน แลวก็ยกเอาหลักการ
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ตามพระธรรมวินัยนี้ข้ึนมา หลักการนั้นวาอยางไร สงฆนั้นก็เพียงแตวา
เหมือนมาเปนกระบอกเสียงใหแกตัวธรรมวินัย แลวภิกษุนั้นก็ถูกตัดสิน
โดยหลักธรรมวินัย ภิกษุทั้งหลายที่มาประชุมนั้น ไมใชเปนผูตัดสิน 
เพียงแตยกเอาหลักข้ึนมาแสดงตามที่ทานบัญญัติไว หลักการหรือตัว
ธรรมวินัยนั่นเอง เปนผูตัดสิน

นี่ก็คือ ที่แทนั้น ผูพิพากษาไมไดไปตัดสินใคร ถาปฏิบัติถูกนะ 
ถาใจเปนกลางจริงๆ ก็ไมมีตัวตนแลว คืออยูกับปญญาที่รูความจริง ที่
เปนธรรมะ ที่เปนหลักการ ที่เปนกฎกติกานั้น เจตนาก็มุงจะรักษา
ความเปนธรรม ก็เอาตัวหลักการที่วางไวนั้น ยกข้ึนมาบอกใหรูวามัน
เปนอยางนี้ๆ แลวก็วาไปตามนั้น ก็คือ ผูพิพากษาไมไดมีตัวตนของตน
เอง เพราะไมมีเจตนาของตัวเอง แตเจตนานั้นอยูที่ธรรม เจตนานั้นคือ
ธรรม ฉะนั้น ธรรมะก็ตัดสิน เรียกวา “ธรรมตัดสิน”

ในที่นั้น พระอานนทก็บอกวา ภิกษุทั้งหลายไมไดลงโทษเขา 
ภิกษุทั้งหลายไมไดตัดสินเขา แตธรรมวินัยตัดสิน ธรรมวินัยเปนผูลง
โทษ ถาใชภาษาปจจุบัน ก็ถือวา พระภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้น
เปนเหมือนกระบอกเสียงใหแกธรรมเทานั้นเอง นี่จะเขากันไดไหม เปน
เร่ืองที่พระอานนทเลาไว วาไปตามที่พระพุทธเจาตรัสแสดงและ
บัญญัติไวในหลักธรรมวินัย

ถาม: สมมติวา ถาเปนการตัดสินผิดพลาดไปละ

ตอบ: นี่แหละ อยางที่บอกในตอนตน มีสองข้ันตอน ดังที่วา เราทํา
หนาที่โดยไมมีตัวตนของเรา ก็คือ เมื่อเราทําโดยเจตนาที่บริสุทธิ์ มันก็
จะมีแตตัวหลักการ ตัวธรรมวินัย ตัวบทกฎหมาย ตัวบัญญัติ เทานั้น 
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สวนเรานี้ ก็ทําหนาที่ไป เราเปนเพียงทางผานให หรือเปนส่ือใหเทานั้น
เอง คือ ถาทําไดตามนี้ การบรรลุผลสําเร็จของผูพิพากษาก็คือ อยูใน
ภาวะที่วามานี้

แตทําอยางไรเราจะบรรลุภาวะนี้ได ก็อยูที่วา ปญญา และ 
เจตนาตองสมบูรณ อยางที่วาเมื่อกี้ คือ ปญญาก็รูความจริงชัดเจน 
หลักการปฏิบัติการ ขอมูลอะไรตางๆ เหตุการณ คดีเปนอยางไร ชัด
หมด แลวก็เจตนา ก็มุงเพื่อธรรมจริงๆ ถึงตอนนี้ก็ไมมีตัวตนแลว

แตทีนี้ ความสมบูรณของปญญาและเจตนาเปนตัวกําหนด
ทานจึงวา นี่แหละตองพยายาม ตองเตือนตนดวยสติวา ปญญาของ
เราเขาใจถึงความจริงชัดเจนไหม ใหมั่นใจที่สุด และเจตนาตองมั่นใจที่
สุดวา เราทํานี้ดวยเจตนาบริสุทธิ์จริงๆ ต้ังใจดีจริงๆ

ถาเรามั่นใจในสองอยางนี้แลว ในที่สุด ไดเทาไร ก็เทานั้น และ
เมื่อตัดสินไปแลว ถาผิดพลาด ก็รูวาผิดพลาด ทานก็มีธรรมะใหอีกวา 
ใหไมประมาทในการศึกษาตอไป หมายความวา หลังจากนี้แลว เราไม
ปลอยนะ ไมใชวาเราจะหลงตัวเอง มัวเพลิดเพลินอยู แตเราจะศึกษา
ฝกฝนอีก ถามีขอผิดพลาดอะไรที่ทําใหยังไมสมบูรณ เราก็มาศึกษา
ปรับปรุง แกไข เพื่อใหสมบูรณยิ่งข้ึนในคราวตอไป ก็มีแตจะดียิ่งข้ึน ไม
ตองไปเสียใจยอนหลัง

ถาม: จะเปนบาปติดตัวผูพิพากษาไปไหม ท่ีตัดสินผิดพลาดไป?
ตอบ: เจตนาเปนตัวตัดสินกรรม เพราะตอนที่เราจะตัดสินนั้น เรา
บอกตัวเองแลวนี่ คือ เราทําความม่ันใจกอน เอาละ เราดูตัวเองวา 
ดานปญญาเราก็มั่นใจ ดานเจตนาเราก็มั่นใจ ในที่สุด เมื่อถึงเวลา
ปฏิบัติการ ไดเทาไรก็เทานั้น
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เมื่อเรามีเจตนาบริสุทธิ์ดีแลว มันเปนกรรมดี แตมันยังมีขอ
บกพรอง เราก็ยอมรับความบกพรองนั้น เพื่อการปรับปรุงแกไข ตอนน้ี
ทานเรียกวา “ปฏิกรรม”

นี่แหละคําวา ปฏิกรรม มาแลว เมืองไทยไมเอาใจใสเร่ืองนี้ ไม
เอามาเรียน แตปฏิกรรมนั้นมีในหลักธรรม คือหลักปฏิกรรม หมาย
ความวา “กรรม แลวก็ ปฏิกรรม” คือ เมื่อเราทํากรรมลงไป ถามันเกิด
ความผิดพลาด ไมสมบูรณ ทานใหปฏิกรรม คือแกไข เพื่อใหการ
กระทําคร้ังตอไป มันดียิ่งข้ึน หรือจะสมบูรณตอไป เพราะฉะนั้น ก็มา
สอดคลองกับหลักที่เรียกวา ความไมประมาท

คนที่จะปฏิกรรมไดดี ก็ตองไมประมาทในการศึกษา ซึ่งจะทําให
เราทํางานใหดีข้ึน วงการก็ดีข้ึน วิชาการ เร่ืองของสังคม ก็ดีข้ึนๆ ไป
เร่ือย ถาปฎิบัติตามหลักนี้แลว ไมมีเสีย ไมตองมัวมาเสียใจอยู

สําหรับปุถุชนก็เปนธรรมดา เสียใจไดบาง แตโดยหลักการ ทาน
ไมใหมวัหวนละหอยกบัอดีต (อตีตํ นานวฺาคเมยยฺ) ถามนัผิดพลาด เราก็
ตระหนกัรูความผิดพลาดนัน้ เพือ่เอามาแกไขปรับปรุง แตไมทิง้นะ ถาทิ้ง
ถาปลอย เปนการละเลย ทานเรียกวา ประมาท คือ เราเอาในแงความรู
สวนดานความรูสึก ไมตองไปติดคาง คือ ถาเรามั่นใจแลว เราก็เอาดาน
ความรูวายังมีขอบกพรองผิดพลาดอะไร ความรูนี้ตองเอา แลวความรูนี้
จะเอามาใชในการปรับปรุงแกไข ก็จะเปนประโยชนดียิ่งข้ึน ไมมีปญหา

หลักทานมีอยูแลว วาไมหวนละหอยความหลัง แลวก็ถาจะเสีย
ใจบาง ก็เปนวิสัยของปุถุชน มันเปนไปได ก็เอามาเตือนตัวเองวา เห็น
ไหม ขนาดวาเราเตรียมเต็มที่แลว ยังมีพลาดได เพราะฉะนั้น ตองไม
ประมาท ตอไปตองรอบคอบยิ่งกวานี้ ก็ยิ่งทําใหสมบูรณยิ่งข้ึนตอไป
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ก็ยอมรับวาความเสียใจนี่ไมดี เปนอกุศล ทําใหมีความทุกข แต
เมื่อมันเกิดมีข้ึนมาแลว ก็เอามันมาทําใหเปนประโยชน เอาอกุศลนั้น
มาทําใหเปนประโยชน ทานเรียกวา เอาอกุศลมาเปนปจจัยแกกุศล คือ
เอามาทําใหมันเกิดผลดีตอไป อยาไปมัวเศรามัวทุกข จะยิ่งแยใหญ

ถามันมีทุกข ก็รูวา เออ ไอทุกขนี่ก็ดี มันเตือนเรา ทําใหเรามีสติ
จะเห็นวาคนที่มีแตสุขอยูเสมอนี่ มันเพลิน มันหลงงาย ก็เลยกลายเปน
ประมาท สวนคนที่มีทุกขนี่ จะทําใหไมประมาท ทําใหเตือนตัวเอง ทํา
ใหเกิดสติงาย

มีตัวอยางนอกเร่ือง พวกเทวดานั้น พระพุทธเจาตรัสวา แพ
เปรียบมนุษยหลายอยาง ขอดีกวามนุษยนะไมตองพูด ขอที่เทวดาแพ
มนุษย ขอยกมาขอหนึ่งคือ สติดอยกวา เทวดาน้ันทานสบาย มีแต
ความสุข ก็เลยเพลิน สติจึงแพมนุษย สวนมนุษยนี่มีทุกขมีสุขระคนกัน
ไป เจอปญหามากกวา แตทุกขและปญหาน่ีแหละมันเตือนใหคนไม
ประมาท ทําใหมีสติข้ึนมา เพราะฉะน้ัน ทุกขก็มีดีอยู ไมใชไมดีเสียเลย

ทุกขนี่ทําใหคนไดดีมีสุขก็เยอะ คือมันเตือนเรา ทําใหเราไม
ประมาท เรงแกไขปญหา ดังนั้น ถาเกิดความไมสบายใจ มีความขุนมัว 
เศราหมอง ก็เอามันมาใชประโยชนซะ โดยเอามาเตือนตัวเราใหจับจุด
ไดวา มันมีจุดออนขอบกพรองอะไร เราขุนมัวเศราหมองเพราะอะไร 
แลวอยาใหมันเกิดอยางนี้อีก ก็แกไขไป ดีทั้งนั้น

ทีนี้ก็ขอแถมหนอย ที่พูดขางตนถึงหลักการทําหนาที่ เปน
กระบอกเสียงใหแกธรรม ดวยปญญาที่รูชัดเจนและเจตนาที่สะอาดแท 
โดยไมมีตัวตนที่จะเอาอะไรเพื่อตัว หรือจะสนองความตองการของตัว
ตนอยางนั้นอยางนี้ นั่นคือธรรมตัดสินเขา ไมใชเราตัดสิน นี่เปนหลัก
การทําหนาที่อยางบริสุทธิ์



ผูพิพากษา ตั้งตุลาฯ๑๓๐

๑๓๐

แตกระนั้นก็ตองยอมรับความจริงวา เปนธรรมดาที่คนเรานี้ เมื่อ
ยังเปนปุถุชน ก็ยังมีความยึดถือในตัวตนฝงลึกอยู ความยึดวาตัวเรา-
ตัวเขายังมีอยู ดังนั้น แมจะมุงทําหนาที่อยางบริสุทธิ์ตามหลักการแทๆ 
แตความรูสึกวากระทําตอเราตอเขา ก็ไมวางโลงไปโดยส้ินเชิง ดังนั้น
ตามปกติก็จึงไมพนเปนการทํากรรมอยูบาง แตเมื่อปฏิบัติตามหลัก
การที่วานั้นเทาที่ทําได กรรมที่ยังจะมี ก็เบาลงเยอะแยะ

แลวยังมีอีกข้ันหนึ่ง คือ เมื่อทํากรรมที่เปนบาปอันใดไปแลว ถา
วางจิตใจไมถูก มัวครุนคิดขุนมัวเศราหมอง (ความสํานึกได กับการ
ครุนคิดขุนของ เปนคนละอยาง ตางกันมาก) นอกจากเปนการเสริมซ้ํา
เติมบาปแลว ก็เปนการกีดกั้นกศุลใหเสียโอกาสดวย ทานจึงไมใหมัว
หวนละหอยอดีต แตใหทําตามหลักปฏิกรรม

ขอเลาเร่ืองประกอบไวเปนแงพิจารณาหนอยหน่ึง คือ ทานเลา
เร่ืองไววา นายคนหนึ่งไดตําแหนงเปนเพชฌฆาตฆาโจร และไดทําหนา
ที่นี้อยูนานถึง ๕๕ ป จนแก ทําไมไหว จึงพนหนาที่ออกมา

ทีนี้ วันหนึ่ง พระสารีบุตรมาที่บาน และแสดงธรรมแกเขา แตเขา
มัวคิดไมสบายใจกับการที่ไดฆาคนมามากมายนักหนา จิตก็เลยของ
อยูนั่น ไมสามารถตามรูตามเขาใจธรรมที่ทานแสดง  พระสารีบุตรจะ
ชวยเขา ก็ถามเขาวา ที่เขาฆาคนนั้น เขาคิดจะฆาเอง หรือคนอ่ืนส่ังให
ฆา เขาก็ตอบวาทําตามคําส่ังของบานเมือง พระสารีบุตรก็กลาววา 
เมื่อเปนอยางนั้น มันจะเปนบาปของทานไดอยางไรหรือ

พอไดยินคํานี้ เขาก็คิดเอาเองวาเขาไมบาป ทั้งที่ยังไมถูกแทใน
รายละเอียด แตมนัทาํใหใจของเขาหายติดของ กเ็ลยต้ังใจฟงธรรมไดแนว
ไป จนรูเขาใจธรรมสูงเกอืบถงึข้ันโสดาบนั และตายแลวกไ็ปสวรรคชั้นสูง
ดวย (ธ.อ.๔/๘๗) เร่ืองนี้นาจะเปนแงคิดที่ตอบคําถามของหลายคน
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ถาม: คนท่ีทําช่ัว ทําบาป ก็ตองรับกรรมตามหลักศาสนาพุทธ ใชไหม?

ตอบ: ไมใชตามหลักศาสนา แตตามหลักธรรมชาติ คือวา กรรมนี่ไม
ใชเปนเร่ืองของความเชื่อ แตมันเปนเร่ืองของความจริง ภาษาไทยเอา
มาใชผิด ในภาษาบาลีนั้น คําวาเช่ือกรรมนี้ ทานไมคอยใชหรอก ทาน
ไมเนน ทานใชคําวารูกรรม เขาใจกรรม เพราะกรรมเปนความจริงตาม
ธรรมชาติ เปนเร่ืองของหลักเหตุปจจัยที่เกี่ยวกับเจตนาหรือเจตจํานง
ของมนุษย

เราจะตองเรียนรูวา เจตนามันเปนกลไกที่ทําใหเกิดผลอยางไร 
มันมีผลตอชีวิตของมนุษยอยางไร เมื่อเจตนาเกิดข้ึนในใจแลว มา
แสดงออกทางกายทางวาจา แลวมีผลเปล่ียนแปลงอยางไร นี่เปนเร่ือง
ของความจริงตามธรรมชาติ เราตองเรียนรูตองศึกษา เพราะถาเอาแค
เชื่อ ก็จบเลย ทีนี้ก็ไมเรียนรู ไมหาความรูแลว ฉะนั้น ในพระไตรปฎก 
คําวา เชื่อกรรมนั้นแทบไมมี มีแตรูกรรม

ในภาษาไทย เรามีคําหนึ่งที่ใชกันวา กัมมัสสกตาศรัทธา (แปล
วาเช่ือในความที่สัตวมีกรรมเปนของตน) แตในภาษาบาลีไมใช ภาษา
บาลีมีแตกัมมัสสกตาญาณ คือญาณความรูในความที่สัตวมีกรรมเปน
ของตนเอง ภาษาไทยนี่ตองชําระสะสางกันเยอะ เพราะมากลายเปน
วา กรรมไมใชเปนเร่ืองของความจริงแลว แตโดยหลักการ กรรมไมใช
เปนเร่ืองสําหรับเชื่อ แตเปนเร่ืองสําหรับรู แลวกรรมก็ไมงอใคร ก็ในเมื่อ
กรรมเปนความจริง มันจะตองไปงอใครกันเลา แตถาตองไปเช่ือมัน ก็
คลายๆ วามันอาจจะไมจริงก็ได จึงตองไปเช่ือไว อะไรทํานองนี้

ในความจริง กรรมไมงอใคร เพราะมันเปนความจริง คุณจะเช่ือ
หรือไมเชื่อ มันก็เปนไปตามธรรมดาของมัน แตทีนี ้ในข้ันตนๆ การเช่ือก็
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เปนประโยชนอยางหนึง่ ในเม่ือยงัไมรู กจ็ะไดละกรรมไมดี และพยายาม
ปฏิบัติใหถกู ใหไดประโยชน เอาละ ทนีีก้เ็ชิญถามตอจากเม่ือกี้

ถาม: เม่ือคนทําผิด ก็ตองไดรับผลจากการกระทําของเขาตามกฎธรรม
ชาติอยูแลว การที่ผูพิพากษาไปตัดสินนี้ จะเปนการไปขัดกับกฎเกณฑ
ของธรรมชาติหรือเปลา?

ตอบ: คําถามนี้ทําใหนึกข้ึนมาไดวายังไมไดพูดอีกเร่ืองหนึ่ง ซึ่งคิดวา
ควรจะพูด เปนหลักใหญอยางหนึ่ง ก็เลยจะพูดไวหนอย

เร่ืองที่วานั้นก็คือ ดานหนึ่ง มนุษยนี้เปนสัตวพิเศษ มาโยงกับอีก
ดานหนึ่งที่วา ธรรมชาติมีกฎ มีความเปนจริงของมันที่เปนไปตามเหตุ
ปจจัย เปนตน มันก็เปนไปตามกระบวนการของมัน ดังเชนกรรมนี้ก็มี
ผลตามธรรมชาติของมัน

ทีนี้ก็มาถึงคําถามเม่ือกี้ที่วา การกระทําของผูพิพากษา คือของ
มนุษยนี้จะขัดกับกฎธรรมชาติหรือเปลา จะเปนการเขาไปกาวกาย
แทรกแซงธรรมชาติไหม

ขอใหมองดูมนุษย มองถึงความจริงวา มนุษยก็เปนธรรมชาติ
ชนิดหนึ่ง โดยตัวเขาเองเปนธรรมชาติ ใจก็เปนธรรมชาติ กายของเขาก็
เปนธรรมชาติ

แลวทีนี้ในบรรดาสภาวะของธรรมชาติมากมายที่มีอยูในตัว
มนุษยนี้ มีตัวพิเศษอันหนึ่ง คือปญญา ตรงนี้ขอใหดูใหชัด ปญญานี้
เปนธรรมชาตินะ ไมใชเปนของแปลกปลอม ปญญาเปนสภาวะธรรม
ชาติอยางหนึ่งในตัวมนุษย และเปนคุณสมบัติพิเศษอยางหนึ่งของ
มนุษยนั้น แลวอีกอยางหน่ึงก็คือเจตนาที่วาเมื่อกี้นี้ สองอยางนี้เปนคุณ
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สมบัติพิเศษในตัวมนุษย เอาละนะ ปญญากับเจตนา เปนธรรมชาติ
สองอยางที่เปนคุณสมบัติสําคัญอันมีอยูในตัวของมนุษย ที่มนุษยมี
เพิ่มมากกวาธรรมชาติที่ไหนๆ อ่ืนทั้งหมด

ทีนี้ ก็แลวทําไมพระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติวินัยข้ึนมา ทําไมไม
ปลอยใหสังคมเปนไปตามธรรมชาติ ทําไมมาต้ังวินัยบัญญัติ วางกฎ 
กติกาทางสังคม จัดต้ังคณะสงฆ ออ… คําตอบมีอยูแลว งายๆ

ในเมื่อคนมีธรรมชาติที่ดีพิเศษคือปญญาและเจตนา ก็เอา
ปญญาและเจตนาที่เปนธรรมชาติพิเศษของคุณมาใชซิ เมื่อคุณเอามัน
มาใช เจาปญญากับเจตนานั้นมันก็เลยมาทํางานเปนเหตุปจจัยรวมข้ึน
ในกระบวนการธรรมชาติที่แตกอนมันไมมีปญญาและเจตนา ใชไหม ก็
เทานี้แหละ

ธรรมชาติทั่วไปนั้นมันขาดปญญากับเจตนาใชไหม มันก็เปนไป
ตามเหตุปจจัยอ่ืนเทาที่มีอยูนั้น แลวก็ไปของมันเร่ือยไปอยางนั้น ทีนี้
เมื่อในมนุษยเรามีปญญากับเจตนา สองตัวนี้พิเศษเพิ่มข้ึนมา เราก็เอา
ปญญากับเจตนาที่เปนธรรมชาติพิเศษของเรานี้แหละเขามารวมใน
กระบวนการของเหตุปจจัยในธรรมชาติซิ เราก็สามารถจัดสรรปรุงแตง
ชีวิตของเราสังคมของเราใหมันดี หรือใหเปนอยางไรๆ ก็ได เราจึงไมจํา
เปนตองเปนไปแคตามเหตุปจจัยธรรมชาติอยางอ่ืนเทานั้น ไมตองมัว
รอใหเหตุปจจัยอ่ืนๆ กอผล

(แมแตการที่รอนั้น ก็คือเอา “เจตนา” ที่จะรอ เขามาเปนเหตุ
ปจจัยดวยแลว และคุณก็จะไดรับผลของกรรมคือเจตนาที่รอนั้นดวย 
ซึง่อาจจะเปนกรรมแหงความประมาท)

ที่โยมบอกวา ทําไมไมปลอยไปตามธรรมชาติ เราลืมไปวา 
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ปญญาและเจตนาของเราก็เปนธรรมชาติเหมือนกัน ใชไหม อาว… เรา
จะปลอย คือจะปลอยใหเปนไปตามเหตุปจจัยอยางอ่ืนในธรรมชาติ 
โดยไมเอาปจจัยคือปญญาและเจตนาของเราเขาไป แสดงวาเรายังไม
ฉลาดพอ ถาเราฉลาดพอ เราก็เอาปญญาและเจตนาของเราที่พัฒนา
อยางดีนี้มาใชซะ เอาไปรวมในกระบวนการของเหตุปจจัยในธรรมชาติ

เพื่อจะใชธรรมชาติสวนพิเศษนี้ใหเปนประโยชนแกมนุษยและ
แกทุกส่ิงทุกอยางอยางคุมคาของมัน เพื่ออันนี้แหละ ปญญากับเจตนา
ก็จึงเขามาสูระบบการจัดต้ัง ที่พระพุทธเจาตรัสวา

หน่ึง ธรรม คือความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ ที่เปนอยูเปน
ไปของมันอยางนั้นๆ พระพุทธเจาทรงมีพระปญญา รูตามที่มันเปน
อยางนั้น (รวมทั้งก็ทรงรูดวยวาในมนุษยแตละคนนั้นมีธรรมชาติพิเศษ 
คือปญญาและเจตนานี้ ที่จะรูเขาใจระบบที่ทรงใชพระปญญาและ
การุณยเจตนานี้จัดวางไว และเอาไปใชไปปฏิบัติใหสําเร็จประโยชน)

สอง ดวยพระปญญาท่ีทรงรูธรรม และพระปญญาที่สามารถใช
ความรูนั้นในการจัดดําเนินการ พระองคก็ทรงดําเนินพระเจตนาที่
ประกอบดวยพระมหากรุณา นําความรูในความจริงของระบบธรรม
ชาตินั้น มาใชในการทรงจัดต้ังวินัย มาวางระบบชุมชนสังฆะหรือสังคม
สงฆข้ึน ใหเปนสังคมที่ดี วางกฎกติกาขอบัญญัติสิกขาบท ที่จะใหกิจ
การดําเนินไปในทางที่เกิดผลดี มีทั้งนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการนี้
ข้ึนมา

นี่แหละ เพราะฉะนั้น ในวินัยของพระ เมื่อมีภิกษุทําความผิดข้ึน
มา ทานจึงไมปลอย ออ… เธอทํากรรมไมดีนี่นะ ถาจะใหเหตุปจจัยอ่ืน
เทาที่มีอยูนั้นเปนไปของมันจนแสดงผลข้ึนมา คนทั่วไปอาจจะไมทันได
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เห็น หรืออาจจะเห็นไมทัน (แถมภิกษุรูปนั้นยังอาจจะใชปญญาและ
เจตนาที่เปนเหตุปจจัยในตัวของเธอเองไปทําใหกระบวนการเหตุปจจัย
โดยรวมนั้นซับซอนหนักเขาไปอีก) พวกเราสังฆะก็เลยขอใชปญญากับ
เจตนาของเรามาทํากรรมตามวินัย ใหเปนเหตุปจจัยที่เธอจะเจอผลที่
ควรจะไดเจอเสียเลย พระปญญากับพระมหากรุณา(เจตนา)ของพระ
พุทธเจาที่ทรงจัดต้ังวินัยไว และปญญากับเจตนาของพวกเราสังฆะที่
ดําเนินการตามนี้ จะไดเปนเหตุปจจัยที่จะชวยแกไขปรับปรุงตัวเธอ 
และจะไดเปนเหตุปจจัยที่จะชวยดํารงรักษาสังฆะสังคมใหมีธรรมะ
ปรากฏอยูเพื่อประโยชนสุขแกมวลมนุษยยาวนานสืบไป

นี่แหละ คนไทยยังเช่ือถือนับถือและถือปฏิบัติกันผิดพลาด มี
การพูดบอกวา เออ… เขาทํากรรมไมดี เด๋ียวเขาก็รับกรรมของเขาเอง 
นี่แหละผิดหลักพระพุทธศาสนาอยางจังเลย คนไทยนับถือผิดเยอะเลย 
จะตองแกกันมากในเร่ืองนี้

ที่จริง ความเขาใจผิดเชื่อผิดถือผิดอันนี้ ถาไมระวังใหดี อาจจะ
พลัดไปเขาลัทธิมิจฉาทิฐิอันหนึ่ง คือลัทธิปลอยไปตามโชค คอยโชค 
หรือแลวแตโชค

พระพุทธเจานั้น ถามีใครทําผิดนะหรือ พระองคไมปลอยหรอก 
ทรงบัญญัติวางระบบแหงกรรมทางวินัยไวใหแลว คือมีกรรมในทาง
วินัย ไวใหสังฆะคือสังคมพระ ที่จะนํามาปฏิบัติเพื่อเอาปญญาและ
เจตนาที่เตรียมอยางดีแลว เขาไปเปนเหตุปจจัยรวมดวยในกระบวน
การของกรรมในธรรมชาติ   

เปนอันวา มีกรรมในวินัยอีก ถาไปอานวินัยของพระ ก็เจอเลย
สังฆกรรมนี้คือกรรมที่จัดต้ังไวชัดๆ วาเพื่อเอาปญญาและเจตนาที่
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ตระเตรยีมอยางดีเขาไปเปนเหตุปจจยัรวมกบักระบวนเหตุปจจยัสวนอ่ืน
ในธรรมชาติ (บอกวา “สวนอ่ืน” เพราะอยาลืมวาปญญาและเจตนาก็เปน
เหตุปจจัยของธรรมชาตินั่นแหละ แตมีพิเศษที่มนุษย ไมมีที่อ่ืน)

แลวจําเพาะลงไป ยังมีนิคคหกรรม ซึ่งเปนกรรมทางวินัยที่วางไว
สําหรับดําเนินการลงโทษพระ มีเยอะไปหมดเลย นี่คือกรรมที่มนุษยจัด
สรรข้ึนมาดวยปญญาและเจตนา แลวก็นําไปใชไปดําเนินการดวย
ปญญาและเจตนา แลวมันผิดธรรมชาติไหม ก็ไมผิด

นี่คือการที่เราเอาปญญาและเจตนาที่เปนธรรมชาติพิเศษของ
มนุษย มารวมกระบวนการเหตุปจจัยในธรรมชาติ และมนุษยที่พิเศษ
ไดก็เพราะมีธรรมชาติสองอยางนี้แหละ แลวทําไมจึงไมใชกันเลา

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงไมทรงปลอยใหคนทํากรรมเสร็จ
แลวก็ปลอยใหเขารับกรรมไปเอง โดยไมทําอะไร แตทรงสอนใหเราใช
ปญญาและเจตนาเขาไปเปนเหตุปจจัยรวมในกระบวนการของธรรม
ชาติ โดย ข้ันที่ ๑ จัดต้ังวางระบบระเบียบกฎกติกาที่จะชวยใหคนทํา
กรรมที่จะทําใหชีวิตและสังคมดี ข้ันที่ ๒ ดูแลใหคนต้ังอยูในระบบ
ระเบียบที่จะทํากรรมที่จะทําใหชีวิตและสังคมดีนั้น ข้ันที่ ๓ ดําเนินการ
ตัดสินความพิพาทขัดแยง ตลอดจนลงโทษผูที่ขัดขืนฝาฝนละเมิด บน
ฐานแหงระเบียบกฎกติกาขอบัญญัติที่จัดต้ังไวนั้น

ตลอดกระบวนการทางสังคมนี้ทุกข้ันตอน สาระสําคัญก็คือการ
นําเอาสภาวะธรรมชาติขอปญญาและเจตนาของมนุษย เขาไปรวม
เปนเหตุปจจัยที่จะนําหรือผันหันเหกระบวนเหตุปจจัยของธรรมชาตินั้น
ใหเปนไปเพื่อจุดหมายที่ถูกตองดีงามเปนประโยชน
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เมื่อปญญาของเราเขาถึงความจริงเจนจบเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ
ตลอดทั่วทั้งหมด และเจตนาของเราดีมีเมตตาปรารถนาดีตอชีวิตและ
สังคมโดยบริสุทธิ์แทจริง ถาเราดําเนินการไดตามปญญาและเจตนา
นั้น ผลดีก็จะเกิดข้ึนสมความมุงหมาย

ทีจ่ริง มนษุยทัง้หลายกเ็ขาไปรวมกระบวนการของธรรมชาติดวย
ปญญาและเจตนาของตนกนัทัว่ไปอยูแลว แตทีม่ปีญหากนัอยูไมจบไม
ส้ินวา ไมลุผลทีห่มายบาง ไมเกดิผลดีแตกลายเปนผลรายบาง เกดิผลไม
พงึปรารถนาอ่ืนพวงหรือตามมาบาง เปนตน (เชนปญหาทางการแพทย 
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีทีเ่กดิข้ึนเปนระยะๆ เร่ือยมา) กเ็นือ่งจาก
จุดออนหรือขอบกพรองใหญตรงที่วา ปญญาและเจตนาไมสมบูรณนี่
แหละ ปญญาไมเขาถึงสภาวะเจนจบแจงจริง หรือไมก็เจตนาไมใส
สะอาดจริง กว็นกนัอยูนัน่ แตในแงหลักการ กอ็ยางทีว่านัน้

ในที่สุดจึงตองกลับมายํ้าที่หลักการพื้นฐานตามธรรมชาติของ
มนุษย คือการพัฒนาคน ไดแก การที่จะตองทําใหมั่นใจอยูเสมอใน
ความสมบูรณของปญญาและเจตนานั้น ดวยการต้ังอยูในความไม
ประมาทในการศึกษา หน่ึง ที่จะทําปญญาใหสมบูรณรูความจริงชัดเจน
แจมแจงเขาถึงสัจจะ สอง ที่จะตรวจสอบชําระเจตนาของตนใหบริสุทธิ์
ใสสะอาด มุงเพื่อความดีงาม เพื่อความสงบสุขเปนอิสระ ของชีวิต ของ
สังคม อยางแทจริง
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